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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    610   מי    

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

      2:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                      - כ שטרן קטן שרה "ח:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; שטרן קטן שרה;     קטעי עתונות 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הודעות לעיתונות                                                     :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          קליטת עליה; עליה; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     הודעות לעתונות 

;                                                                   ברית המועצות 

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת הפרסום הארצית                                                  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ועדת פרסום והסברה- אמונה ; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    יחיאלי מרים; היבנר יהודית; סנהדראי טובה; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

אמונה                                                               : שם יחידה 

אגרות לכנסת העשירית                                                 :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               בחירות לכנסת; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     הכנסת העשירית 

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

עשרה                                     - חומר לבחירות לכנסת השתים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; בחירות לכנסת;     הכנסת השתיים עשרה 

;                                                                   שטרן קטן שרה 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                      קטעי עיתונות:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שטרן קטן שרה; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                 המחלקה לגני ילדים:  [שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: 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  

;                     תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     גני ילדים ומעונות יום 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ברוקנטל דוד                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    תקשורת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חברות ההנהלה בועידה הארצית החמישית                                  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ה-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      1:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                     פעולות התנדבות- מוסדות חינוך :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ברית המועצות; שטרן קטן שרה; חינוך דתי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      דרוקמן שרה]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;         גני ילדים ומעונות יום; קליטת עליה; פרדס חנה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  



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

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

                                                 

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

;                                                   סנהדראי טובה;     אסירי ציון 

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

      1:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2595: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                       מוסדות חינוך פעולות התנדבות:  [שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    סניפים- אמונה ; יחיאלי מרים; חינוך דתי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];             ישוב[אלון מורה ; קליטת עליה; בת ים; פתח תקוה; תל אביב;     אשקלון 

;                                                  אסירי ציון;     הכנסת התשיעית 

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

      1:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2654: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות חינוך פעולות התנדבות                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     חינוך 

;   יהודי ברית המועצות; המר זבולון; קליטת עליה]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

];                                                תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

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

      2:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2655: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                     פעולות התנדבות- מוסדות חינוך :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אסירי ציון; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     חינוך 

;                                   ביגון יוסף]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;     קטעי עתונות; גורן צפיה; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                                                תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  



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

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

                                                 

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

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

      2:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2656: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ולמנהלי                      , לאישים, תיק קטעי עתונות לחברות ההנהלה:  שם התיק 

.                                                      מוסדות באמונה 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; ארגון נשים[נעמת ; חוק יחסי ממון; ישיבות הסדר; בית הדין הרבני;     קטעי עתונות 

;                              תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     שטרן קטן שרה 

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

      2:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בחירתה של הרבנית צפיה גורן לנשיאה העולמית של אמונה                  :  שם התיק 

בועידת היובל בבניני האומה                                            

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     גורן צפיה 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיקים שונים ממוסדות רשת אמונה                                       :  שם התיק 

                                                 4:                סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; עפולה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                           בני ברק;     ירושלים 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

תיקים שונים מפעולות אמונה                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ג-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          שפירא אמנון; המר זבולון; קטעי עתונות; הקבוץ הדתי;     הכנסת האחת עשרה 

;                                                              פועלי אגודת ישראל 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיקים שונים מפעולות אמונה                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      פתח תקוה; נתניה; סניפים- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                                                   ראשון לציון; חדרה;     עפולה 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיקים שונים מפעולות אמונה                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוקת הבחירות; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                המוסד לביטוח לאומי; קטעי עתונות; סניפים- אמונה ;     המר זבולון 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                יחסי ציבור ברוקנטל:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ועדת פרסום והסברה- אמונה ; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה2663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                  ז"שבוע אמונה תשמ:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                     כפר ילדים[נוה מיכאל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  יבנה; סניפים- אמונה ]; מוסד ילדים[אחוזת שרה ]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

;                              קרית שמואל; רמת גן; הרצליה; בני ברק;     נס ציונה 

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק הועידה                                                          :  שם התיק 

                                  28-03-1984-     עד26-03-1984-   תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פרוטוקולים; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    יחיאלי מרים; שטרן קטן שרה;     סנהדראי טובה 

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

      6:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3180: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ישיבות מזכירות                                               : רישום:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            יהלום שאול]; כתב עת[ניב החברה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                   כספים; קליטת עליה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3181: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ה                                                              "תהיל:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    יחיאלי מרים 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר למסבירות לבחירות לכנסת התשיעית                                 :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נריה משה צבי; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     הכנסת התשיעית 

;                                                     ורהפטיג זרח;     בורג יוסף 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סיעת החברות                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  סיעה[למפנה ; שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3184: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

לשלושים של רות מייזל                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 מייזל רות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                    עם אברהם רותם[ו "שבוע אמונה תשמ:  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוקת הבחירות; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דוגמאות לבלנקים                                                     :  שם התיק 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר רקע ומטרות                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                       ועדת ההסברה:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ועדת פרסום והסברה- אמונה ; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תמר אבידר                                               ' דיווחי הגב:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ארצות הברית; מעמד האשה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                      מכתב לפעילות:  [שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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



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

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

                                                 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                ועדת ההסברה הארצית:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      1:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3454: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                     פעולות התנדבות- מוסדות חינוך :  [שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       תקשורת; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                        קליטת עליה; שטרן קטן שרה; ג-הועידה הארצית ה-     אמונה  

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

      1:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3455: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                     פעולות התנדבות- מוסדות חינוך :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             שרות לאומי; גני ילדים ומעונות יום]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

;                   כספים; חינוך דתי; אסירי ציון; מנדלביץ יוסף;     שטרן קטן שרה 

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

      2:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3456: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                     פעולות התנדבות- מוסדות חינוך :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                  סיני[ימית ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      2:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3457: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

למנהלי מוסדות                    , לאישים, קטעי עתונות לחברות ההנהלה:  שם התיק 

אמונה                                                                

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה; בית הדין הרבני; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                             סנהדראי טובה; היבנר יהודית; יחיאלי מרים;     חרדים 

;           מכללת אמונה]; כפר ילדים[נוה מיכאל ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                                                  ה-הועידה הארצית ה-     אמונה  

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

      6:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3458: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ישיבות מזכירות מנהלות מחלקות                                 : רישום:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                סמל התנועה, מוסדות:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     מכללת אמונה]; כפר ילדים[נוה מיכאל ; גני ילדים ומעונות יום;     יחיאלי מרים 

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                   דפי מידע,הכנת ברכונים[תיקים שונים מפעולות אמונה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תקשורת]; בית ספר[מרכז מרים ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ג-הועידה הארצית ה-     אמונה  

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

העתקי מכתבים מהועידה                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ה-הועידה ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      3:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות מהועידה שנשלחו לצירות הועידה                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                 סנהדראי טובה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                        ועידת היובל-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אישור                         , מעמד האשה[תיקים שונים מפעילות אמונה :  שם התיק 

]                                                             הרבנים 

                                  1987-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   מעמד האשה; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                           הרבנות הראשית לישראל 

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ז                    "תשמ" יקירות אמונה- "תיקים שונים מפעילות אמונה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל רשימה שמית של יקירות אמונה                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יקירות אמונה- אמונה ; מעמד האשה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חנוכת המרכז ללימודי השואה                    - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                             ירושלים- במכללת אמונה  

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 תקשורת; שואה; מכללת אמונה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ז                             "שבוע אמונה תשמ- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שרות לאומי; קטעי עתונות; היבנר יהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                 חינוך דתי; שטרן קטן שרה]; ארגון נשים[    נעמת  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פניות לתקשורת לקראת ועידת                    - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

היובל                                                                

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תקשורת; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המחלקה לפרסום והסברה                                                :  שם התיק 

                                  29-04-1984-     עד01-04-1984-   תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תקשורת; יחיאלי מרים; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

טקס פתיחת                    [תכנית הטלויזיה - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                             הועידה 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יחיאלי מרים; תקשורת; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רשימת המוזמנים לועידת אמונה                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

 בבניני האומה בירושלים                                           5-ה 

                                  14-06-1990-     עד12-06-1990-   תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ה-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      4:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תשובות למזכירות סניפי אמונה                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      5:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3482: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק כללי                                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חינוך דתי; חוק איסור הונאה בכשרות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                       יחיאלי מרים; פרוטוקולים; בנק המזרחי;     ישיבת כרם ביבנה 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3486: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק כללי                                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   יחיאלי מרים; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                  כפר ילדים[נוה מיכאל ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3489: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק כללי                                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הכנסת האחת עשרה; ל"מפד; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                   סנהדראי טובה 

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

      5:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3492: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק כללי                                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 יחיאלי מרים; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      6:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3493: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

תיק כללי                                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; יחיאלי מרים; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  יהודי אתיופיה;     קליטת עליה 

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

      6:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3494: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק כללי                                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גני ילדים ומעונות יום; אגודת ישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          קליטת עליה; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     פרוטוקולים 

;                                                   ינון מיכה;     יהודי אתיופיה 

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

      6:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3495: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ישיבות מזכירות                  ,הנהלה: רישום- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                                     ומנהלות מחלקות 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              תקציב; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      6:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3496: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ישיבות מזכירות                  , הנהלה: רישום-המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                                      מנהלות מחלקות 



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

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

                                                 

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

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תקציב; כספים; שטרן קטן שרה; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3499: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

נאומים                        [רישומים שונים - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                           באירועים 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  סנהדראי טובה; היבנר יהודית; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                         תקשורת 

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3500: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רישומים שונים                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                    מוסד ילדים[אחוזת שרה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            תקשורת; ועדת פרסום והסברה- אמונה ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                                                                   היבנר יהודית 

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3504: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                           פרוטוקולים שונים- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3505: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                           פרוטוקולים שונים- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קליטת עליה; היבנר יהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                              מכתבים לחברות- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          עליה; שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר על מסיבת עתונאיות                       - מחלקת ההסברה והפרסום :  שם התיק 

בבית סוקולוב                                                         

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקשורת; בית הדין הרבני; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת הסברה ופרסום                            - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קטעי עתונות; הרצוג חיים; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      7:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הודעות לעתונות                               - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תקציב; תקשורת]; סיני[ימית ; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      ל"    מפד 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                            חוזר לועד הפועל- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              סניפים- אמונה ; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תוכניות של תצוגות אופנה                        - מחלקת פרסום והסברה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

בסניפים                                                              

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                  תוכנית של משרד יחסי ציבור- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הצעת תקציב המדור לפרסום                     - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                         ד"לשנת תשמ 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סנהדראי טובה; היבנר יהודית; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          תקציב 

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

      8:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כ שטרן קטן שרה                             "ח- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2011: 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  

;   ועדת פרסום והסברה- אמונה ; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בכסלו                    ' ב"י'-ל י"ועידת תאד- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

ט                                                               "תשל 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   היבנר יהודית; יחיאלי מרים; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           ועדת פרסום והסברה- אמונה ; פרוטוקולים; ג-הועידה הארצית ה-     אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר                      - ו "שבוע אמונה תשמ- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

לידיעון                                                              

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];         בית ספר[מרכז מרים ; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   גן יבנה; גבעתיים; גדרה; אשקלון; פתח תקוה; סניפים-     אמונה  

;                           ו"תשמ- שבוע אמונה ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ז                       "תשמ-ו"שבוע אמונה תשמ- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;      ועדת פרסום והסברה- אמונה ; מעמד האשה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          פתח תקוה; בני ברק; רמת גן; כפר סבא; בת ים; סניפים- אמונה ;     תקשורת 

;                                     ז"תשמ- שבוע אמונה ; ו"תשמ-     שבוע אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הודעה ראשונה על הועידה                       - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                       רדיו, טלויזיה, לעורכי עתונים 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יחיאלי מרים; תקשורת; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועידת                        - 2-תיק הועידה ה- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

היובל                                                                

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                התיק כולל את רשימת הצירות לועידה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         סנהדראי טובה; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניף רעננה                                   - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;   חוקת הבחירות; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          רעננה 

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כ שטרן שרה                        "העתק רץ לח- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

)                                                             לכנסת( 

                                  01-01-1979-     עד01-02-1978-   תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר ועדת ההסברה הארצית                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ועדת פרסום והסברה- אמונה ; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          חינוך דתי;     תקשורת 

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר ועדת ההסברה הארצית                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תקשורת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     פרוטוקולים 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר ועדת ההסברה הארצית                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ועדת פרסום והסברה- אמונה ; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      9:             מספר מיכל016:                   מספר יחידה3528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

התיישבויות והתנחלויות                        - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      התיישבות; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                      יחסי ציבור[משה בהגאון - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              תקשורת; ל"מפד; הכנסת התשיעית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדות ארציות                                 - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ועדת פרסום והסברה- אמונה ; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                      פרוטוקולים; תקציב; ועדת ארגון-     אמונה  

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                          קטעי עתונות[ו "ויצ- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                   יחסי ציבור[מרים יקיר ' לח- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר מיוחד סיעת החברות                       - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            ל"מפד; הקבוץ הדתי; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בטיפול שוטף                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קטעי עתונות]; מושב[כפר פינס ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3535: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ימי                   , נאומים, פנקסים שונים- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                   חוגי הורים, עיון 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שטרן קטן שרה; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                      הרצוג שרה; עליה; מעמד האשה;     חינוך דתי 

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3536: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ימי                     , נאומים, פנקסים שונים[המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                       דברי זכרון, חוגי הורים, עיון 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; סנהדראי טובה; שטרן קטן שרה; מכללת ירושלים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          קליטת עליה; ל"מפד; גורן צפיה; חינוך דתי; יהודי אתיופיה;     מעמד האשה 



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

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

                                                 

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

;                                         הרבנות הראשית לישראל;     היבנר יהודית 

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

      10:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המלצות הועדה לבדיקת המבנה                     [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                      והארגון של התנועה ופרוטוקולים 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ל"מפד; ועדת יגר; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      11:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק אישי של מרים יחיאלי                     - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                             פרסומים שונים של אמונה 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         סנהדראי טובה; ב-הועידה הארצית ה- אמונה ; א-הועידה הארצית ה-     אמונה  

;                                                                     אליאש מרים 

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

      11:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הערכות לקראת הבחירות                        - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                             לועידה 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                                התיק כולל את רשימת הצירים לועידה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרסומים; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      11:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                    פרסומים שונים[תיק מתנדב - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ברית המועצות; פרסומים; ישיבת כרם ביבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      11:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר הסברה                  - תיק מרכז הסברה - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קטעי עתונות; בורג יוסף; יוסף עובדיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                          ב-הועידה העולמית ה]-ל"מפד[המשמרת הצעירה ;     פרסומים 

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

      11:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי                       - [2' ת תיק מס"אמי- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                             עתונות 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קטעי עתונות]; מכללה טכנולוגית[ת "אמי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רשימת מוזמנים לערב לזכרה                     - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.                                                  ה"של מרים אליאש ע 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                אליאש מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הועידה הארצית השלישית                        - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סנהדראי טובה; ג-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    חינוך דתי;     היבנר יהודית 

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הצעות להחלטות ועידת אמונה                    - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                            התיק כולל רשימת צירות לועידה החמישית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ה-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           תקציב; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3569: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ב                             "שבוע אמונה תשנ- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        ב"תשנ- שבוע אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בסימון                       - פרטי כל שונים - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

דברים חריגים                                                         

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      בתי כנסת; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    קטעי עתונות; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק פרסומים לצירות הועידה                   - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                    העולמית השלישית 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קטעי עתונות; ג-הועידה העולמית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                        פרסומים 

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                               פרסום והסברה- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;      חינוך דתי; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד;     קטעי עתונות 

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                       בעיות פרסום של אמונה- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר הסברה                                   - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               מכללת ירושלים]; מוסד ילדים[אחוזת שרה ]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועידת אמונה העולמית                          - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  07-08-1985-     עד05-08-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את רשימת הצירות לועידה                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ג-הועידה העולמית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

העיר                        " מוריה"מעון יום - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

העתיקה                                                               

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 5/24:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה                  , אגרות לחברות ההנהלה- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

בית הצופה                                       , תנועה, והועד הפועל 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                         דרוקמן שרה; קליטת עליה;     חוק ההפלות 

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אגרות שונות למפעלים                          - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

החינוכיים לבחירות לכנסת התשיעית                                      

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הכנסת התשיעית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

]; מוסד ילדים[אחוזת שרה ]; כפר ילדים[נוה מיכאל ]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

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



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

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

                                                 

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

      12:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק מידע למזכירות רמות                       - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                              20 - 1987.5.19- שפירא  

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קליטת עליה; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         מכללת ירושלים]; בית ספר[מרכז מרים ; פרסומים;     גני ילדים ומעונות יום 

];                       תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ]; מוסד ילדים[    אחוזת שרה  

];                                                      כפר ילדים[    נוה מיכאל  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רשימת נבחרי המוסדות                        )1- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                            1976חוקת התנועה )2 80-81] בעתונות[ל"במפד 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הכנסת העשירית; חוקת התנועה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      ל"    מפד 

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ל                      "הבחירות הפנימיות במפד- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3610: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר באנגלית לחברות                         - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                            הפעילות 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שבוע                      - ג "שבוע אמונה תשנ- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

ד                                                         "אמונה תשנ 

                                  27-01-1994-     עד09-11-1992-   תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תקשורת; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                      ד"תשנ- ג "שבוע אמונה תשנ;     יחיאלי מרים 

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                             הודעות לעתונות- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  08-02-1981-     עד02-11-1980-   תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תקציב; עליה; אסירי ציון; תקשורת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                               תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הועדה המרכזית לטיפול                        - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

]                                                     במשפחות נפגעות 

                                  09-06-1974-     עד12-12-1973-   תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סנהדראי טובה; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                       ל"    צה 

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום וקשרי                     , יחסי ציבור- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                          מ"בראדקו אינטל בע, עתונות 

                                  02-01-1986-     עד30-04-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תקציב; תקשורת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כנס מזכירות ויושב ראש                        - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                           התנדבות: נושא. בית יהושע 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    התנדבות; סניפים-     אמונה  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מפעל                         : הודעות לעתונות- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

הקיטנות לאמהות ברוכות ילדים                                          



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

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

                                                 

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

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ג-הועידה הארצית ה- אמונה ; תקשורת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                  מפעל הקייטנות 

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר הסברה לבתי ספר                          - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                                  מקצועיים-תיכוניים 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            קליטת עליה; גני ילדים ומעונות יום]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3618: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הודעות לעתונות בנושאים                       - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

שונים                                                                

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הכנסת התשיעית; ל"צה; תקשורת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   חוק ההפלות]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; סנהדראי טובה]; ישוב[    אלון מורה  

;                                                                  אמונה העולמית 

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דף מידע שנשלח לעתונאיות                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                      א בהילטון"בתצוגת אופנה סניף ת 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תקשורת; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      13:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3620: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תדפיסים שונים                       , דוגמאות- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אגרות שנשלחו לתלמידות                        - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

בתי הספר לבחירות לכנסת העשירית                                       

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      גני ילדים ומעונות יום; הכנסת העשירית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];     תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     יחיאלי מרים 

;                                                                  מכללת ירושלים 

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הצעות לשם התנועה                             - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3623: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ג                        "הצעת תקציב לשנת תשל- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

פרטיכל מזכירות ההנהלה                                                

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גני ילדים ומעונות יום; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; סנהדראי טובה;     קליטת עליה 

];                                כפר ילדים[נוה מיכאל ; תקציב;     הכנסת השמינית 

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3624: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרטיכל מזכירות הנהלה                         - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     פרוטוקולים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     הרצוג שרה; קליטת עליה; גני ילדים ומעונות יום; מעמד האשה;     הכנסת התשיעית 

];                          מוסד ילדים[אחוזת שרה ; יחיאלי מרים;     סנהדראי טובה 

;                                         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תצוגות אופנה                                 - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;    קטעי עתונות; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3631: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                סיעת החברות- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                סניפים- אמונה ; אליאש מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      14:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                       מוסדות חינוך 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קליטת עליה; ישיבת אור עציון; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                חינוך דתי; גני ילדים ומעונות יום; הכנסת השמינית;     דרוקמן שרה 

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

      15:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3638: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                        מתנדבות פעילות,מוסדות חינוך 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 2/11:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

;                                                   ברית המועצות;     קליטת עליה 

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

      15:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                       מתנדבות פעילות, מוסדות חינוך 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 3/11:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ועדת פרסום והסברה- אמונה ; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                              חוגי הורים- אמונה ; ברית המועצות; עליה;     כספים 

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

      15:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3641: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                          קליטה ועליה, מוסדות חינוך 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 4/11:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מפעל הקייטנות; קליטת עליה; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ד-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

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

      15:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3643: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                          פעולות חברתיות, קליטה ועליה, מוסדות חינוך 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 4/11:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סניפים- אמונה ; פרוטוקולים; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד; סנהדראי טובה; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      16:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3646: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                      ימי עיון- [פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                           פעילות חברתית, עליה וקליטה, מוסדות חינוך 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 6/12:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     פרוטוקולים; יחיאלי מרים; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   תקציב; קליטת עליה; אסירי ציון; מכללת ירושלים;     חוק ההפלות 

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

      16:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3652: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                           פעילות חברתית, עליה וקליטה, מוסדות חינוך 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 6/12:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חוק ההפלות; יחיאלי מרים; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           מכללת ירושלים; תקציב;     אסירי ציון 

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

      16:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3655: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                      ימי עיון- [פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                          פעילות חברתית, עליה וקליטה, חינוך, מוסדות 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 6/12:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הרצוג שרה; ג-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               גורן שלמה; בורג יוסף; יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;                    חוגי הורים- אמונה ; קליטת עליה; בתי כנסת;     הרבנות הצבאית 



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

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

                                                 

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

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

      16:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3656: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פעולות                     , קליטה, ימי עיון- [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                            חברתיות 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 514:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוגי הורים- אמונה ; קליטת עליה; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];     כתב עת[ניב החברה ; חינוך מבוגרים; סנהדראי טובה;     גני ילדים ומעונות יום 

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

      16:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3657: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, קליטה 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 514:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                         אירלנד; בריטניה; ברית המועצות; המר זבולון;     התנדבות 

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

      17:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3658: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, קליטה 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 7/12:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               חינוך דתי; גוש עציון; סניפים- אמונה ; פרוטוקולים;     אליאש מרים 

];                         תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  



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

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

                                                 

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

];                                               תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      17:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3662: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                            פעילויות חברתיות, קליטה 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 7/12:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הכנסת העשירית; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      מצרים; גרמניה; כספים; מעמד האשה; חינוך דתי; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

;      סנהדראי טובה; גני ילדים ומעונות יום; התנדבות; הרצוג שרה;     שטרן קטן שרה 

;                                                    קרית ארבע;     היבנר יהודית 

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

      17:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3664: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קליטה                  , ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                       פעולות חברתיות, מוסדות חינוך 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 8/12:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שטרן קטן שרה; התנדבות; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                      ועדת פרסום והסברה- אמונה ; היבנר יהודית;     סנהדראי טובה 

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

      17:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3665: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קליטה                  , ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                     פעילויות חברתיות, מוסדות חינוך 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 8/12:             סימול מקורי 

                                                         2012: 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 

                                                 

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

;                 מפעל הקייטנות; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         יחיאלי מרים; נודל אידה; אסירי ציון; שטרן קטן שרה;     מלחמת שלום הגליל 

;                          סיני; קטעי עתונות; סנהדראי טובה]; ישוב[    אלון מורה  

;                                                  ו-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

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

      18:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3679: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 9/19:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חילוניים- דתיים ; בית הדין הרבני; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      שטרן קטן שרה; ההסתדרות הציונית העולמית]; ארגון נשים[נעמת ;     כפייה דתית 

;           יהודי אתיופיה; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; נודל אידה;     גיור 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      18:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3680: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 9/19:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שקדיאל לאה; מועצות דתיות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          נודל אידה; בית הדין הרבני; מעמד האשה; גליקסברג אילה;     שטרן קטן שרה 

;         בנק המזרחי; חינוך דתי; כפייה דתית; גני ילדים ומעונות יום;     לוי יצחק 

;                                                           חילוניים-     דתיים  

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

      18:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3683: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 9/19:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         יקירות אמונה- אמונה ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; התנדבות; תקציב; שרות לאומי; חוגי הורים- אמונה ; מועצות דתיות;     שטרן קטן שרה 

;                              הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     מעמד האשה 

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

      18:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3686: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 10/19:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; לוי יצחק; ז"תשמ- שבוע אמונה ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; יקירות אמונה- אמונה ; יהודי אתיופיה; ברית המועצות; תקציב; הלכה;     שרות לאומי 

;                                  הרצוג שרה; התנדבות; המר זבולון;     מעמד האשה 

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

      18:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3687: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 10/19:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המר זבולון; ברית המועצות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            דרוקמן חיים; לוי יצחק; שרות לאומי; שטרן קטן שרה;     בית הדין הרבני 

;          יהודי אתיופיה; היבנר יהודית; שטרן אברהם; שאקי אבנר חי;     יהלום שאול 

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

      19:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3693: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 11/19:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    יהודי אתיופיה; בורג יוסף; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           נודל אידה; גני ילדים ומעונות יום; לוי יצחק; יקירות אמונה-     אמונה  

;                          קטעי עתונות; אליאש מרים; קליטת עליה;     ברית המועצות 

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

      19:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3694: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 11/19:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שטרן קטן שרה; גליקסברג אילה; היבנר יהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        ח"תשמ- שבוע אמונה ; יהודי אתיופיה; גני ילדים ומעונות יום;     מעמד האשה 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      19:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3696: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 11/19:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שטרן קטן שרה; שאקי אבנר חי; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                   בחירות לכנסת;     המר זבולון 

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

      19:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3698: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           יחסי ציבור, מוסדות חינוך 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 12/14:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שטרן קטן שרה; קרל עדה; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      19:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3700: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           יחסי ציבור, מוסדות חינוך 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 12/14:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        יחיאלי מרים; שטרן קטן שרה; קרל עדה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    ועדת פרסום והסברה- אמונה ; כספים; תקציב; ו"תשמ- שבוע אמונה ;     פרוטוקולים 

;                                 קליטת עליה; התנדבות;     גני ילדים ומעונות יום 

;                      בית הדין הרבני]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      20:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3708: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                      ימי עיון- [פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           יחסי ציבור, מוסדות חינוך 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 13/14:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          קליטת עליה; יקירות אמונה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                         יחיאלי מרים]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

];                      כתב עת[ניב החברה ; תקשורת; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      20:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3712: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                        ימי עיון[פרסום כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           יחסי ציבור, מוסדות חינוך 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 13/14:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;  כספים; גני ילדים ומעונות יום; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  בית הדין הרבני; המר זבולון]; כתב עת[ניב החברה ; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;  ראש העין; סניפים- אמונה ; ז"תשמ- שבוע אמונה ; יהודי אתיופיה;     בחירות לכנסת 

;                                                             קרית ים;     חולון 

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

      20:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3714: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                          ימי עיון[תיק כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           יחסי ציבור, מוסדות חינוך 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 14/14:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   יחיאלי מרים; שטרן קטן שרה; היבנר יהודית; מלמד חנה; הלכה; מעמד האשה; ל"    נח 

;                                           כספים; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      20:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3718: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                          ימי עיון[תיק כללי - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           יחסי ציבור, מוסדות חינוך 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 14/14:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       לנדאו שמואל חיים; כספים; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     קליטת עליה; בחירות לכנסת; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ;     שקדיאל לאה 

; יהודי ברית המועצות; אסירי ציון; מועצות דתיות; מעמד האשה; אליאש מרים;     תקציב 

;             תפילת נשים; שרות לאומי; ח"תשמ- שבוע אמונה ]; כתב עת[    ניב החברה  

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

      21:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3720: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 17/9:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; כפר ילדים[נוה מיכאל ; תקציב; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      מעמד האשה; שטרן קטן שרה; ו"חודש הארגון תשמ- אמונה ; לוי יצחק;     התנדבות 

;                                      נודל אידה; בית הדין הרבני;     קליטת עליה 

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

      21:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3721: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 9/17:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גליקסברג אילה; תקציב; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         שטרן קטן שרה; יקירות אמונה- אמונה ; הרצוג שרה; התנדבות;     קליטת עליה 

;                                             חיפה; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      21:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3722: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 18/9:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           עפולה- בית הילדים ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              ז"תשמ- שבוע אמונה ; שטרן קטן שרה; היבנר יהודית;     יהודי אתיופיה 

;              מועצות דתיות; גליקסברג אילה; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

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

      21:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3723: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 18/9:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;  שטרן קטן שרה; מפעל הקייטנות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      מכללת אמונה; חוגי הורים- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                                           תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

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

      21:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3724: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 19/9:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קליטת עליה; שטרן קטן שרה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; אליאש מרים; אסירי ציון; יהודי ברית המועצות; נודל אידה; חודש הארגון-     אמונה  

;                                                                   היבנר יהודית 

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

      22:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3728: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 19/9:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ח"תשמ- שבוע אמונה ; ועדת יגר; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                  יהודי אתיופיה; תקציב; הרצוג שרה; פורת חנן; סניפים-     אמונה  

;                                         שטרן קטן שרה; יקירות אמונה-     אמונה  

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

      22:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3729: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 20/9:             סימול מקורי 

                                                         2018: 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 

                                                 

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

];  תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                           אליאש מרים; קליטת עליה; אסירי ציון;     היבנר יהודית 

;  הכנסת השתיים עשרה; שאקי אבנר חי; שטרן קטן שרה; ברית המועצות- ל "    אמונה בחו 

;                                                                    מנחות הורים 

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

      22:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3731: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 20/9:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חרדים; עפולה- בית הילדים ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                 יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; שטרן קטן שרה;     היבנר יהודית 

;         ט"תשמ- שבוע אמונה ; רעננה; חיפה; אירן]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

;                                          בריטניה- ל "אמונה בחו;     תפילת נשים 

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

      22:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3733: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 21/10:            סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גני ילדים ומעונות יום; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              ל"צה]; בית ספר[מרכז מרים ; מכללת אמונה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;          ברית המועצות- ל "אמונה בחו]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;   מכללת ירושלים]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

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

      22:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3735: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 21/10:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קטעי עתונות; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    מועצות דתיות; הרצוג שרה; מכללת אמונה; יהלום שאול;     גני ילדים ומעונות יום 

;               תפילת נשים; המר זבולון; תקציב; קליטת עליה]; ארגון נשים[    נעמת  

;                                                 ברית המועצות- ל "    אמונה בחו 

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

      23:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3739: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 22/10:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    היבנר יהודית; יחיאלי מרים; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               ועדות- אמונה ; קליטת עליה; גני ילדים ומעונות יום;     אליאש מרים 

;   שטרן קטן שרה; יהודי אתיופיה; חילוניים- דתיים ; ה-הועידה הארצית ה-     אמונה  

];                               כפר ילדים[נוה מיכאל ; סנהדראי טובה;     קרל עדה 

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

      23:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3740: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 22/10:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוק ההפלות; בית הדין הרבני; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  אורתודוקסים; היבנר יהודית; קליטת עליה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו;     התנדבות 

];                חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;                                                             סניפים-     אמונה  

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

      23:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3741: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 23/10:            סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בריטניה- ל "אמונה בחו; תקציב; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               הרצוג שרה; גני ילדים ומעונות יום; קליטת עליה; סניפים-     אמונה  

;                                           היבנר יהודית; קנדה- ל "    אמונה בחו 

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

      23:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3742: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 23/10:            סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי אתיופיה; היבנר יהודית; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; תקשורת; חילוניים- דתיים ; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; סניפים-     אמונה  

;                                                        התנדבות;     קליטת עליה 

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

      23:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

"                    הצופה"תנועה ובית בעיתון - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

ל                                                   "מדור לעניני תאד 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חוק ההפלות; סנהדראי טובה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                      אליאש מרים;     הרצוג שרה 

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

      24:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3748: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

תקשורת                                                               



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

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

                                                 

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

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 1/5:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; מפעל הקייטנות; קליטת עליה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           ברית המועצות; גני ילדים ומעונות יום]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

;           בחירות לכנסת; סנהדראי טובה]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

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

      24:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3749: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 1/5:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        י-ך ה"כנס התנ- אמונה ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           ועדות- אמונה ; קליטת עליה; סניפים- אמונה ; בריטניה- ל "    אמונה בחו 

;                       יהודי ברית המועצות; חינוך דתי;     גני ילדים ומעונות יום 

;            מפעל הקייטנות; אסירי ציון]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                                                                   סנהדראי טובה 

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

      24:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3750: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 2/5:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            מפעל הקייטנות]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ;     יהודי ברית המועצות 

;            ועדת פרסום והסברה- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                                     חוגי הורים- אמונה ]; כתב עת[    ניב החברה  

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

      24:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3751: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2/5:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        הרצוג שרה; חוגי הורים- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                         מפעל הקייטנות; קליטת עליה; סניפים- אמונה ;     התנדבות 

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

      24:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3752: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 3/5:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   תקציב; הכנסת התשיעית; שטרן קטן שרה]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                    יב-ך ה"כנס התנ- אמונה ; חוק ההפלות]; בית ספר[    מרכז מרים  

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

      25:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3753: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 3/5:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   א-הועידה העולמית ה- אמונה ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              מפעל הקייטנות; קליטת עליה]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     תקציב 

;                                      התנדבות]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

[      5:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3754: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 4/5:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          התנדבות; קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              חוגי הורים- אמונה ; בריטניה- ל "אמונה בחו;     יהודי ברית המועצות 

;                                ישיבת נוה הרצוג; אליאש מרים; סניפים-     אמונה  

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

      25:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3755: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום בעתונות                                - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 4/5:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חינוך דתי; שטרן קטן שרה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     נריה רחל; אליאש מרים]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; ה-הועידה ה- ל "    מפד 

;                יג-ך ה"כנס התנ- אמונה ; סנהדראי טובה; מעמד האשה;     קליטת עליה 

;                              התנדבות]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

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

      25:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3756: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 5/18:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    גורן צפיה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            היבנר יהודית; קליטת עליה; בורג יוסף; ב-הועידה העולמית ה-     אמונה  

;                הכנסת העשירית; מיהו יהודי; הרצוג שרה; נודל אידה;     המר זבולון 

;                ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                   קנדה- ל "אמונה בחו]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

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



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

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

                                                 

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

      25:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3757: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 5/18:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        אסירי ציון; גורן צפיה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   היבנר יהודית; גליקסברג אילה; בורג יוסף; תקציב; מכללת ירושלים;     ביגון יוסף 

;                 נודל אידה]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; ל"צה]; סיני[    ימית  

;   התנדבות; בריטניה- ל "אמונה בחו; מפעל הקייטנות; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3795: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 6/18:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שטרן קטן שרה; בחירות לכנסת; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    תקציב; גליקסברג אילה; סנהדראי טובה; ועידת היובל-     אמונה  

;        חינוך דתי; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תקשורת;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                                סניפים- אמונה ;     מכללת אמונה 

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3796: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 6/18:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שטרן קטן שרה; בחירות לכנסת; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        ל"מפד; סנהדראי טובה; תקציב; התנדבות; הכנסת האחת עשרה;     גליקסברג אילה 

;        תקשורת; גורן צפיה; אגודת ישראל; המר זבולון; שאקי אבנר חי;     בורג יוסף 

;                                                             סניפים-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3797: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 7/18:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גני ילדים ומעונות יום; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                  פולק יהודית; קרל עדה; תקציב; יהודי אתיופיה;     מפעל הקייטנות 

];         ארגון נשים[נעמת ; בורג יוסף]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                היבנר יהודית; מעמד האשה; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;        המר זבולון; שטרן קטן שרה; יהודי ברית המועצות; בריטניה- ל "    אמונה בחו 

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3801: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 7/18:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3802: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 7/18:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       תקציב; גני ילדים ומעונות יום; נמיר פנינה; קליטת עליה;     בית הדין הרבני 

;       יהודי אתיופיה; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ]; ארגון נשים[    נעמת  

;             ועדת יגר; ג-הועידה העולמית ה- אמונה ; בחירות לכנסת;     המר זבולון 

;                                                        תקשורת;     מכללת אמונה 



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

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

                                                 

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

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3803: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 8/18:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולק יהודית; תקציב; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           ועדת פרסום והסברה- אמונה ; שטרן קטן שרה; היבנר יהודית;     הרצוג שרה 

;            מעמד האשה; המר זבולון; בית הדין הרבני; יהודי אתיופיה;     חינוך דתי 

;     תקשורת]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                                                 קליטת עליה; סניפים-     אמונה  

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

      26:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3804: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 8/18:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ערבים; בית הדין הרבני; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; שטרן קטן שרה; נודל אידה;     יהודי אתיופיה 

;   תקשורת; ברית המועצות; גני ילדים ומעונות יום; התנדבות; ו"תשמ-     שבוע אמונה  

;                                          תקציב; קליטת עליה; סניפים-     אמונה  

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

      27:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3810: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                       80 - 41ידיעונים ממספר - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 2/22:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                       78. חסר מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

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

      27:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3811: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                      140 - 81ידיעונים ממספר - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 3/22:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                     89,121,126,135,136. חסרים מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      27:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3812: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                     173 - 141ידיעונים ממספר - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 4/22:             סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      27:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3813: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת לאה פירסט לטיפול                        - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

במשפחות נפגעות במלחמת יום כיפורים                                    

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

י חוג הנוער הדתי                "ד מוגש ע"בתיק ילקוט לחג הפסח תשל:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שטרן קטן שרה; מלחמת יום הכיפורים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    התנדבות;     ועדת לאה פירסט 

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

      28:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3814: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 2:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 5/6:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          התנדבות; קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                           חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ;     שרות לאומי 

;         חוגי הורים- אמונה ; שטרן קטן שרה; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                           הכנסת; מנחות הורים; סנהדראי טובה; סניפים-     אמונה  

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

      28:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3815: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 5/6:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יד-ך ה"כנס התנ- אמונה ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       תקציב; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

;                              סניפים- אמונה ; חוגי הורים- אמונה ;     נודל אידה 

;   הירש שרה; הרצוג שרה; בריטניה- ל "אמונה בחו]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;     חוק ההפלות; מכללת אמונה; ל"צה; ג-הועידה הארצית ה- אמונה ;     שטרן קטן שרה 

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

      28:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3817: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 6/6:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גני ילדים ומעונות יום; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



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

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

                                                 

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

;     מפעל הקייטנות]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ]; ארגון נשים[    נעמת  

;                  אסירי ציון; שטרן קטן שרה; שרות לאומי; התנדבות;     קליטת עליה 

];              תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; הוכוולד עטא;     יהודי ברית המועצות 

;                                              חברון; הירש שרה;     ברית המועצות 

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

      28:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3818: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 6/6:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חוק ההפלות; מפעל הקייטנות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];         חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                שטרן קטן שרה; הרצוג חיים; קליטת עליה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;                           ארצות הברית- ל "אמונה בחו;     גני ילדים ומעונות יום 

;      אסירי ציון; התנדבות; סניפים- אמונה ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                                הרצוג שרה; יהודי אתיופיה; תקציב;     שרות לאומי 

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

      28:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3820: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 7/6:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    גורן צפיה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      סניפים- אמונה ; תקציב; קליטת עליה; מנחות הורים;     גני ילדים ומעונות יום 

;                              התנדבות; מפעל הקייטנות; בריטניה- ל "    אמונה בחו 

;                    ארצות הברית- ל "אמונה בחו]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

];                                                תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

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

      29:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3822: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              



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

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

                                                 

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

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 5/6:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קליטת עליה; גליקסברג אילה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      גני ילדים ומעונות יום; הירש שרה; מנדלביץ יוסף; אסירי ציון;     המר זבולון 

;   חוגי הורים- אמונה ; חינוך דתי; דרוקמן חיים; שטרן קטן שרה; סניפים-     אמונה  

;                   מפעל הקייטנות]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; כספים;     תקציב 

;              תקשורת]; מושב שיתופי[ניר עציון ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      29:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3823: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 8/6:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];     חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;      מנחות הורים; הכנסת העשירית]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     שטרן קטן שרה 

;       סניפים- אמונה ; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; יחיאלי מרים;     בחירות לכנסת 

;                                    תקשורת; אסירי ציון; מנדלביץ יוסף; ל"    מפד 

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

      29:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3824: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 8/6:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בריטניה- ל "אמונה בחו; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    גורן צפיה; מפעל הקייטנות; שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; ל"מפד;     קליטת עליה 

;                            הכנסת העשירית; חוגי הורים- אמונה ;     היבנר יהודית 

;           סניפים- אמונה ; תקציב; אמונה העולמית; ב-הועידה העולמית ה-     אמונה  

;       הכנסת; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  



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

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

                                                 

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

;                                                       תקשורת;     בחירות לכנסת 

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

      29:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3826: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 5/16:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                כפר ילדים[נוה מיכאל ; תקציב;     מפעל הקייטנות 

];       ארגון נשים[נעמת ; מנחות הורים]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;   קליטת עליה; נמיר פנינה; פולק יהודית; סנהדראי טובה; תקשורת;     מכללת ירושלים 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      29:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3827: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 5/16:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];          חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; סנהדראי טובה;     מפעל הקייטנות 

;        גני ילדים ומעונות יום; עפולה- בית הילדים ; שרות לאומי;     שטרן קטן שרה 

];       כפר ילדים[נוה מיכאל ; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ;     פולק יהודית 

;                                          תקשורת; היבנר יהודית;     קטעי עתונות 

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

      29:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3828: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 6/16:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ועדת פרסום והסברה- אמונה ; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];    ארגון נשים[נעמת ; שטרן קטן שרה; בחירות לכנסת; קטעי עתונות;     יחיאלי מרים 

;       הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; הירש שרה; התנדבות;     יהודי אתיופיה 

;       גני ילדים ומעונות יום; קרל עדה; תקציב; מפעל הקייטנות; סניפים-     אמונה  

;                ברזיל- ל "אמונה בחו; ארצות הברית- ל "אמונה בחו;     מנחות הורים 

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

      30:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3831: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                פעולות תרבות, חינוך 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 6/16:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       קליטת עליה; שטרן קטן שרה; קטעי עתונות; תקשורת]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;                           תקציב; המר זבולון; יהודי אתיופיה;     בית הדין הרבני 

];       תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; מכללת אמונה; ג-הועידה העולמית ה-     אמונה  

;   סנהדראי טובה; רבין יצחק]; ארגון נשים[נעמת ; יהודי ברית המועצות;     ועדת יגר 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

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

      30:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3832: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 7/16:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;    גורן שלמה]; ארגון נשים[נעמת ; חילוניים- דתיים ; כפייה דתית;     קטעי עתונות 

;         אסירי ציון; שטרן קטן שרה; מרוקו; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     חרדים 

;             הרצוג שרה; בית הדין הרבני; ועדות- אמונה ; מעמד האשה;     נודל אידה 

;                                                  קליטת עליה;     גליקסברג אילה 

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

      30:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3833: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/16:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יחיאלי מרים; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            היבנר יהודית; פולק יהודית]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;             ז"תשמ- שבוע אמונה ; הירש שרה; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;             יהודי ברית המועצות]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ;     שטרן קטן שרה 

;  קרל עדה; ל"מפד; תקשורת; קליטת עליה; מועצות דתיות; שקדיאל לאה;     קטעי עתונות 

;                יקירות אמונה- אמונה ; הרצוג חיים; יקיר מרים; סניפים-     אמונה  

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

      30:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3834: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 8/16:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תקציב; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; יקירות אמונה- אמונה ; הרצוג שרה; הירש שרה; ח"תשמ- שבוע אמונה ;     יחיאלי מרים 

;             גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; בית הדין הרבני;     נודל אידה 

;                התנדבות; קליטת עליה; תקשורת; שואה; מכללת אמונה;     קטעי עתונות 

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

      30:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3836: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוסדות                     , ימי עיון[תיק רץ - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                              פעולות חברתיות, חינוך 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 8/16:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;      מעמד האשה; היבנר יהודית; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          אירן; קליטת עליה; הרצוג שרה]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     ירושלים 

;   חרדים; יהלום שאול; תפילת נשים; גני ילדים ומעונות יום; ט"תשמ-     שבוע אמונה  

;                    אליאש מרים; בחירות לכנסת; אמונה העולמית; סניפים-     אמונה  

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

      31:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3845: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 12/20:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מכללת אמונה; קרל עדה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];  תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; קליטת עליה; יוסף עובדיה; גוש קטיף;     נודל אידה 

; היבנר יהודית; התנדבות; הכנסת השתיים עשרה; גני ילדים ומעונות יום;     חוק השבות 

;            מעמד האשה; שאקי אבנר חי; ברית המועצות- ל "אמונה בחו;     אליאש מרים 

;       אמונה העולמית; בחירות לכנסת; המר זבולון; סניפים- אמונה ;     אגודת ישראל 

;                                                                         תקשורת 

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

      31:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3846: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 12/20:            סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ירושלים; חרדים; היבנר יהודית; שקדיאל לאה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   קרל עדה; גני ילדים ומעונות יום; ביבי יגאל; ט"תשמ- שבוע אמונה ;     הרצוג שרה 

;     ל"מפד; קטעי עתונות; אמונה העולמית; שטרן קטן שרה; בריטניה- ל "    אמונה בחו 

;                             יקיר מרים; תקשורת; סניפים- אמונה ;     אגודת ישראל 

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

      31:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3847: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 13/20:            סימול מקורי 

                                                         2019: 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  

;     שטרן קטן שרה; שפירא יוסף; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  ירושלים; היבנר יהודית; גני ילדים ומעונות יום; תקציב; כספים;     יהודי אתיופיה 

;       התנדבות; ל"מפד; ביבי יגאל; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;     מעמד האשה 

;                       חרדים; מועצות דתיות; קרל עדה; תקשורת; סניפים-     אמונה  

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

      31:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3848: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 13/20:            סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חרדים; התנדבות; חילול שבת; מועצות דתיות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          יהודי אתיופיה; היבנר יהודית; שאקי אבנר חי; שטרן קטן שרה;     התיישבות 

;         מעמד האשה; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ;     גני ילדים ומעונות יום 

;   מכללת אמונה; אליאש מרים; תקשורת; סניפים- אמונה ; הרצוג פנינה;     קליטת עליה 

;                                                      המר זבולון;     חינוך דתי 

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

      31:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3849: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 14/20:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שטרן קטן שרה; קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          מועצות דתיות; מנחות הורים; בורג יוסף; יהודי אתיופיה;     היבנר יהודית 

;           סניפים- אמונה ; אסירי ציון; ברית המועצות; פולק יהודית;     חילול שבת 

;                התנדבות; הלכה; פורת חנן]; מוסד ילדים[אחוזת שרה ;     המר זבולון 

;                                         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

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

      32:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3855: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 14/20:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ברית המועצות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      היבנר יהודית; נמיר פנינה; שואה; מכללת אמונה; הרצוג חיים;     שטרן קטן שרה 

;              יהודי אתיופיה; כספים; אוניברסיטת בר אילן; קליטת עליה;     התנדבות 

;                   חרדים; סניפים- אמונה ; תקשורת; ה-הועידה הארצית ה-     אמונה  

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

      32:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3856: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 13/8:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ארצות הברית- ל "אמונה בחו; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      הכנסת האחת עשרה; בחירות לכנסת; המר זבולון; מכללת אמונה;     מפעל הקייטנות 

;             סנהדראי טובה; הרצוג פנינה; שטרן קטן שרה; שרות לאומי;     בורג יוסף 

;                              גליקסברג אילה; שטרן אברהם; חוגי הורים-     אמונה  

;      הקבוץ הדתי; ברנשטיין צבי; ל"מפד]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

];                                     מעורבות תנועתית קהילתית[ק "    פרוייקט מת 

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

      32:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3860: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 13/8:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יהודי אתיופיה; המר זבולון; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                  מנחות הורים; יחיאלי מרים; קליטת עליה; יג-הועידה ה- ת "    אמי 

;                             שטרן קטן שרה; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                      סניפים- אמונה ; התנדבות]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                               הכנסת האחת עשרה]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  



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

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

                                                 

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

;                         בחירות לכנסת]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

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

      32:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3862: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 14/8:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ברית המועצות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        תקציב; שואה; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; גליקסברג אילה;     שטרן קטן שרה 

;                             היבנר יהודית; מעמד האשה; התיישבות;     פולק יהודית 

; דרום אמריקה- ל "אמונה בחו; תקשורת; ל"מפד; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

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

      32:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3863: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 14/8:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        כספים; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        ועדת יגר; מעמד האשה; מכללת אמונה; נודל אידה]; מוסד ילדים[    אחוזת שרה  

];        כפר ילדים[נוה מיכאל ; סניפים- אמונה ; יהודי אתיופיה;     אמונה העולמית 

];   תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; היבנר יהודית; מיסיון; חינוך דתי;     קליטת עליה 

;   מלמד חנה; בית הדין הרבני; הרצוג שרה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו;     הירש שרה 

;                                                תקשורת; נמיר פנינה;     קרל עדה 

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

      33:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3865: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1995-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 15/8:             סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ברית המועצות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          גורן צפיה; ג-הועידה העולמית ה- אמונה ; סנהדראי טובה;     שטרן קטן שרה 

;    יהודי אתיופיה; גני ילדים ומעונות יום; מעמד האשה; יט-ך ה"כנס התנ-     אמונה  

;       קליטת עליה; יקירות אמונה- אמונה ]; כפר ילדים[נוה מיכאל ;     מכללת אמונה 

;                                  ארצות הברית- ל "אמונה בחו; סניפים-     אמונה  

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

      33:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3866: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  22-11-1985-     עד01-09-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 15/8:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   יחיאלי מרים; יהודי אתיופיה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];       תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; יהודי ברית המועצות; תקציב;     שטרן קטן שרה 

;              ועדת פרסום והסברה- אמונה ; אורתודוקסים]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;     קליטת עליה]; ארגון נשים[נעמת ; בית הדין הרבני; ועדת יגר;     גליקסברג אילה 

];                      מוסד ילדים[אחוזת שרה ; תקשורת; ל"מפד; סניפים-     אמונה  

;                                                     יט-ך ה"כנס התנ-     אמונה  

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

      33:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3867: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

תקשורת                                                               

                                  21-02-1986-     עד01-11-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 16/8:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שטרן קטן שרה; נודל אידה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  גורן צפיה; הרצוג שרה; ברנשטיין צבי; מעמד האשה; בית הדין הרבני;     שרות לאומי 

;                   יחיאלי מרים; ל"מפד; חבר הרבנים בישראל; הרצוג אורה;     תקציב 

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

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

      33:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3869: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  01-07-1986-     עד01-02-1986-   תאריך התיק מ 

                                                 16/8:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    נמיר פנינה; יהודי אתיופיה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       קליטת עליה; התנדבות; מכללת אמונה; עפולה- בית הילדים ;     בית הדין הרבני 

;    סניפים- אמונה ]; ארגון נשים[נעמת ; שטרן קטן שרה; נודל אידה;     מנחות הורים 

];              תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; ל"מפד; תקשורת; גורן צפיה;     תקציב 

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

      33:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3870: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 1/17:             סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מפעל הקייטנות; ורהפטיג זרח; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          אגודת ישראל; בורג יוסף]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     סנהדראי טובה 

;           הכנסת; סניפים- אמונה ; ל"מפד; המר זבולון; תקציב;     חזני מיכאל יעקב 

;                  כספים; ארצות ערב; בחירות לכנסת; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

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

      33:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3871: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 1/17:             סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      סנהדראי טובה; גורן צפיה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     מנחות הורים; חוק שעות עבודה ומנוחה; מפעל הקייטנות; קליטת עליה;     התנדבות 

]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; ישיבת אור עציון]; סיעה[למפנה ;     הכנסת השמינית 

;      בית המשפט המחוזי; גני ילדים ומעונות יום; ל"מפד; סניפים- אמונה ;     הכנסת 

;    ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד; בריטניה- ל "אמונה בחו; חוק ההפלות;     חילול שבת 



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

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

                                                 

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

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

      34:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3874: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 2/17:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             כספים; התנדבות; מפעל הקייטנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   קליטת עליה; גני ילדים ומעונות יום; הרצוג שרה; בחירות לכנסת;     סנהדראי טובה 

;            הכנסת השמינית; גורן שלמה; דרוקמן שרה; מנחות הורים;     נריה משה צבי 

;              ארצות ערב; סניפים- אמונה ; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;                                           הכנסת; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

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

      34:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3876: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 2/17:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סנהדראי טובה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ;     גני ילדים ומעונות יום 

;     שטרן קטן שרה; בורג יוסף; א-הועידה העולמית ה- אמונה ]; ארגון נשים[    נעמת  

;  יהודי ברית המועצות; חוגי הורים- אמונה ; קליטת עליה; התנדבות]; סיעה[    למפנה  

;        אסירי ציון; הרצוג שרה; חינוך דתי]; כתב עת[ניב החברה ;     מפעל הקייטנות 

;                                              ל"צה; מנחות הורים;     אליאש מרים 

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

      34:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3877: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 3/17:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                    מעמד האשה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];     חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;      סניפים- אמונה ; חוגי הורים- אמונה ; נודל אידה; בורג יוסף;     ורהפטיג זרח 

;          יג-ך ה"כנס התנ- אמונה ; ה-הועידה ה- ל "מפד;     גני ילדים ומעונות יום 

;                    הכנסת התשיעית]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ;     קליטת עליה 

;        חוק ההפלות; סנהדראי טובה; יקיר מרים; התנדבות]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;                 בריטניה- ל "אמונה בחו; מיסיון; שטרן קטן שרה;     מפעל הקייטנות 

;                                   בחירות לכנסת; א-הועידה העולמית ה-     אמונה  

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

      34:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3883: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3/17:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המר זבולון; שטרן קטן שרה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   ל"מפד; מפעל הקייטנות; הכנסת; מנחות הורים; קליטת עליה; התנדבות;     חילול שבת 

;                      סנהדראי טובה; בחירות לכנסת; בורג יוסף; סניפים-     אמונה  

;        שרות לאומי; ג-הועידה הארצית ה- אמונה ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                                           גני ילדים ומעונות יום;     מעמד האשה 

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

      34:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3884: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תקציבי גני ילדים                             - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              גני ילדים ומעונות יום; תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      35:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3889: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                   -המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 4/17:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מפעל הקייטנות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   נודל אידה; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; חוק ההפלות]; ארגון נשים[    נעמת  

;      סנהדראי טובה; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תקציב; סניפים-     אמונה  

;                   אמונה העולמית]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     שטרן קטן שרה 

;         יקירות אמונה- אמונה ; שרות לאומי; הרצוג שרה;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                                       התנדבות;     מכללת אמונה 

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

      35:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3890: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 4/17:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מפעל הקייטנות; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     מעמד האשה; סניפים- אמונה ; הרצוג שרה; כספים; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

;           שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                             שרות לאומי; הרצוג פנינה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; היבנר יהודית]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                                                                     קליטת עליה 

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

      35:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3891: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

תקשורת                                                               

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 9/7:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גני ילדים ומעונות יום; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            ארצות הברית- ל "אמונה בחו; נודל אידה; סנהדראי טובה]; סיני[    ימית  

;              תקציב]; מעורבות תנועתית קהילתית[ק "פרוייקט מת; סניפים-     אמונה  

];         תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                                                     ביגון יוסף;     אסירי ציון 

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



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

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

                                                 

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

      35:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3892: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 9/7:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];              תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                     קליטת עליה; נודל אידה; התנדבות; יז-ך ה"כנס התנ-     אמונה  

;   סניפים- אמונה ; אמונה העולמית]; סיני[ימית ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

;                                    ל"מפד; תקציב; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;                               תקשורת]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

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

      35:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3896: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 10/7:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 היבנר יהודית; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       התנדבות; אמונה העולמית; סניפים- אמונה ; תקציב;     גני ילדים ומעונות יום 

;  בן מאיר יהודה; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; מלחמת שלום הגליל;     תקשורת 

];           תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; יקיר מרים; קליטת עליה;     פולק יהודית 

;                                            גורן צפיה; לבנון;     מפעל הקייטנות 

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

      36:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3907: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  23-03-1983-     עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 10/7:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];  תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            סניפים- אמונה ; היבנר יהודית; שרות לאומי]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

];               חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; יח-ך ה"כנס התנ-     אמונה  

;              מעמד האשה; מכללת אמונה; קליטת עליה; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

;    ל"מפד]; מושב שיתופי[ניר עציון ; תקציב; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;                    ל"צה; בלגיה- ל "אמונה בחו; מפעל הקייטנות;     מכללת ירושלים 

];                                               תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

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

      36:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3908: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  21-07-1983-     עד01-03-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 11/7:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     מפעל הקייטנות; חזני מיכאל יעקב]; מעורבות תנועתית קהילתית[ק "    פרוייקט מת 

;                      הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ]; ארגון נשים[    נעמת  

];                         תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;     תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;           סניפים- אמונה ; מנחות הורים; גני ילדים ומעונות יום;     היבנר יהודית 

;                    תקשורת; מעמד האשה; גליקסברג אילה; התנדבות;     בחירות לכנסת 

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

      36:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3913: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  11-11-1983-     עד01-08-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 11/7:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       תקציב; ארגנטינה- ל "אמונה בחו; סניפים- אמונה ;     גני ילדים ומעונות יום 

;                ל"מפד; מפעל הקייטנות; קליטת עליה; היבנר יהודית;     מכללת אמונה 

];              כפר ילדים[נוה מיכאל ]; מעורבות תנועתית קהילתית[ק "    פרוייקט מת 

;                         מכללת ירושלים; מנחות הורים]; מוסד ילדים[    אחוזת שרה  

];     חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

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



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

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

                                                 

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

      36:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3914: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  22-02-1984-     עד01-11-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 12/7:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   שרות לאומי; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              יהודי אתיופיה]; סיעה[למפנה ; בורג יוסף;     גני ילדים ומעונות יום 

;      סנהדראי טובה; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; ועידת היובל-     אמונה  

;                                פולק יהודית; תקציב; שטרן קטן שרה;     הרצוג שרה 

;            הרצוג אורה; ל"מפד; קליטת עליה; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

;               ספרד- ל "אמונה בחו; שבדיה- ל "אמונה בחו; ברזיל- ל "    אמונה בחו 

;                                                      בריטניה- ל "    אמונה בחו 

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

      36:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3915: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסום שוטף מהמחלקה לכלי                      - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

התקשורת                                                              

                                  01-04-1984-     עד01-03-1984-   תאריך התיק מ 

                                                 12/7:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 סנהדראי טובה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; שטרן קטן שרה; ל"מפד; ועידת היובל-     אמונה  

;         גני ילדים ומעונות יום; הכנסת האחת עשרה; אמונה העולמית;     מכללת אמונה 

;       המר זבולון; יקיר מרים; היבנר יהודית; בורג יוסף; דרוקמן חיים;     התנדבות 

;         בן מאיר יהודה; סניפים- אמונה ]; כפר ילדים[נוה מיכאל ;     שאקי אבנר חי 

;                                   תקציב; מכללת ירושלים]; כתב עת[    ניב החברה  

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3929: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ערב זכרון לאבי הפצועים                      - [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                   ל"שמחה הולצברג ז 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                               ל"בתיק מסכת זכרון לשמחה הולצברג ז:       הערות 



 "             " 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  

];              תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3932: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

"                      ניב החברה"בטאון אמונה - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

בתיק מראה        . הבטאונים נמסרו לכריכה, תיק ריק. התיק ללא תאריך:       הערות 

.                                                      מקום מפורט 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        כתב עת[ניב החברה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3937: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מוספים מיוחדים של עתון                       - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

הצופה                                                                

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

ראש השנה סוכות        , הרבנות הראשית, מוספים בנושא הציונות הדתית:       הערות 

.                              ירושלים ומוסף העצמאות, חינוך, ופסח 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              עתון יומי- הצפה ; בנק המזרחי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    דרורי צפניה; הכנסת השתיים עשרה; בארות יצחק; הכנסת;     הרבנות הראשית לישראל 

; יבנה; התיישבות; רמות שפירא; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;     לאו ישראל מאיר 

;            הפועל המזרחי בישראל; סנהדראי טובה; ל"צה; בגין מנחם;     נאות קדומים 

];       שמיניות לערי פיתוח[פ "של; שואה; בתי אבות- תפארת בנים ;     ברנשטיין צבי 

;   גורן שלמה; נריה משה צבי; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     גוש עציון 

;           שאקי אבנר חי; המר זבולון; פורת חנן; יהלום שאול]; קבוץ[    כפר עציון  

;                                מצרים; ערבים; מלחמת יום הכיפורים;     ביבי יגאל 

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3938: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הצעות לחוקת                      , פרקי בקורת- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                      נתוח תוצאות הבחירות לכנסת השלוש עשרה, הבחירות 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                          התיק כולל פרסומים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חוקת הבחירות; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         סניפים- אמונה ; כספים; הכנסת השלוש עשרה; ב-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

;                                               בחירות לכנסת; ל"מפד;     ירושלים 

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוברות מארועים                   , אגרת לחברה- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

.                                                              שונים 

                                  1995-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

הסעודה          , הענקת תעודות יקירות אמונה, התיק כולל אגרת לחברה:       הערות 

.           ערב אמנות, שבוע אמונה, הועידה החמישית, החגיגית השנתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             יקירות אמונה- אמונה ; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         ה-הועידה הארצית ה- אמונה ; ועדת פרסום והסברה- אמונה ;     סנהדראי טובה 

;       קליטת עליה; יחיאלי מרים; סניפים- אמונה ; מפעל הקייטנות;     היבנר יהודית 

;                                             התנדבות;     גני ילדים ומעונות יום 

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3950: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארגון הפועלות מאת טובה                        [המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                                            סנהדראי 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת בשם לדרכו של ארגון הפועלות מאת טובה סנהדראי           :       הערות 

.                                                       ללא תאריך 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         הפועל המזרחי בישראל; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; סניפים-     אמונה  

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



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

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

                                                 

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

      37:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

.                               פרסומים שונים- המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 4/24:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

ערב הוקרה          , ח"דו- ל "עמדת המפד, התיק כולל את הפרסום מעלה:       הערות 

.          לשכת התנועה הדתית", מיהו יהודי"נעלה , למוסדות החלוציים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            כפר ילדים[נוה מיכאל ; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    מכללת אמונה 

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

      38:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3957: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                 U.S.Aהתכתבויות עם [מחלקת קשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

]                                                     L-Zאותיות :       [הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארצות הברית- ל "אמונה בחו; מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      38:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3958: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                  מכתבים למערכת- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

]                                                      K-A[אותיות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      38:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3962: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

אמונה                                                               : שם יחידה 

                        SINGAPORE, IRELAND, PERSIA- ,מחלקת קשרי חוץ :  שם התיק 

                              HOLLAND, AUSTRIA, ITALY, FRANCE, SWEDEN

                                       URUGUAY, S.AFRICA, N. ZEALAND 

                                  1972-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                            1960-1972, 1952-1954  שנים A-Iאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     סינגפור- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              הולנד- ל "אמונה בחו; אירן- ל "אמונה בחו; אירלנד- ל "    אמונה בחו 

;       אורוגוואי- ל "אמונה בחו; איטליה- ל "אמונה בחו; אוסטריה- ל "    אמונה בחו 

;         שבדיה- ל "אמונה בחו; צרפת- ל "אמונה בחו; דרום אפריקה- ל "    אמונה בחו 

;                           סנהדראי טובה; מיכאל חנה; ניו זילנד- ל "    אמונה בחו 

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

      38:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3966: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                      SINGAPORE, IRELAND, PERSIA- ,המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                   hOLLAND, AUSTRIA, ITALY, URUGUAY, FRANCE, SWEDEN ,

                                                 S. AFRICA,N.ZEALLAND

                                  1972-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                       I-Aאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     סינגפור- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              הולנד- ל "אמונה בחו; אירן- ל "אמונה בחו; אירלנד- ל "    אמונה בחו 

;       אורוגוואי- ל "אמונה בחו; איטליה- ל "אמונה בחו; אוסטריה- ל "    אמונה בחו 

;         שבדיה- ל "אמונה בחו; צרפת- ל "אמונה בחו; דרום אפריקה- ל "    אמונה בחו 

;                                         מיכאל חנה; ניו זילנד- ל "    אמונה בחו 

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

      38:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3967: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                  U.S.Aהתכתבות - [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                            A,N, T,U,V,X. הוצאו החוצציםZ-Mאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      39:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3968: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                  U.S.Aהתכתבויות [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      39:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3971: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                               U.S.A[.התכתבויות - המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                               Z-E-A הוצאו החוצצים  Q -  Aאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    פולק יהודית; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      מיכאל חנה 

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

      39:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3975: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                               U.S.A[.התכתבויות - המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 4/40:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

 ,                   X-V-U-T-J-I-H -P- הוצאו החוצצים Z - Rאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      40:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3980: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                  U.S.A] התכתבויות[המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                       Q-Aאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          כספים 

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

      40:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3981: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                              ENGLAND] התכתבויות- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                 K-N-O-P-Q-R-Z-Y-X-U-V-T הוצאו החוצצים Z-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פולק יהודית; כספים; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    שטרן קטן שרה;     מיכאל חנה 

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

      40:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3983: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                              ENGLAND] התכתבויות- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

               R-Q-P-O-N-K-F-E-D-C-B-E-  הוצאו החוצצים A-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מיכאל חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                     שטרן קטן שרה;     מלמד חנה 



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

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

                                                 

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

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

      40:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3984: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                               CANADA] התכתבויות- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                U-O-N-E הוצאו החוצצים Z-Sאותיות  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       כספים; מלמד חנה; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      מיכאל חנה 

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

      40:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3985: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            CANADA-המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                       R-Aאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מלמד חנה; כספים; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    מיכאל חנה;     שטרן קטן שרה 

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

      41:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3992: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                  LETTERS EXAMPES- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  המר זבולון; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     גני ילדים ומעונות יום; מיכאל חנה]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;     מכללת אמונה; פרסומים]; כפר ילדים[נוה מיכאל ; תקציב; עפולה-     בית הילדים  



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

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

                                                 

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

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

      41:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3994: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                  LETTERS EXAMPES- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       מלמד חנה; מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];        תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; תקציב; קרל עדה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;                       יהודי אתיופיה; קליטת עליה; קטעי עתונות;     שטרן קטן שרה 

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

      41:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה3996: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                      SWITZERLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  03.12.1974-     עד01.02.1969-   תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                             X-V-O-N-E-C הוצאו החוצצים Z-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מיכאל חנה; שוויץ- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      41:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4000: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                      SWITZERLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  10.02.1975-     עד01.02.1969-   תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                       K-Aאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מיכאל חנה; כספים; שוויץ- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      41:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4001: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            U.S.A- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  04.11.1972-     עד01.05.1971-   תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                   U-T-N הוצאו החוצצים Z-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      42:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4006: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            U.S.A- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  05.11.1972-     עד01.05.1971-   תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Kאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          כספים 

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

      42:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4008: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                            FILE OF JACOB MICHAEL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מיכאל יעקב; מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      42:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4010: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                            FILE OF JACOB MICHAEL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1969-           עד1964-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מיכאל חנה]; כפר ילדים[נוה מיכאל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    מיכאל יעקב]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

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

      42:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4012: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                 GENERAL - CANADA- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                               K-M-N-U-V הוצאו החוצצים Z-Rאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             מיכאל חנה; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                   סנהדראי טובה 

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

      42:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4013: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                 GENERAL - CANADA- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Rאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; כספים; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      43:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4015: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            U.S.A- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                 N-T-U-V הוצאו החוצצים L-Zאותיות :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      43:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4016: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            U.S.A- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Kאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      43:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4017: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                             CANADIAN REMITTANCES- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1981-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; מיכאל חנה; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                                      כפר ילדים[    נוה מיכאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4019: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                             CANADIAN REMITTANCES- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1981-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      כספים; מיכאל חנה; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4022: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                         ENGLAND-  המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1971-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                     סנהדראי טובה; מיכאל חנה; כספים]; מוסד ילדים[    אחוזת שרה  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4035: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                        NECHE SARA WOLFSON SCHOOL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                             ENGLAND-BNEI BRAK TABLES

                                  1971-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                             מיכאל חנה; כספים]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4036: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                             2מזרחי - ארגון הפועלות :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

.                                        התיק הועבר למיכל התמונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4037: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                      אלבום תמונות:  [שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4038: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                             THE MENORAH BULLETIN[המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1977-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

.            בטאון אמונה בארצות הברית- התיק מכיל את פרסומי מנורה :       הערות 

                                              1955,1962-1977שנים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4039: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                   השלישית, הועידה הארצית השניה- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

]                                                ועידת היובל,החמישית 

                                  1993-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                   1971,1978,1984,1991,1993-שנים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       סניפים- אמונה ; ב-הועידה הארצית ה- אמונה ; א-הועידה הארצית ה-     אמונה  

;                   הרצוג חיים; סנהדראי טובה; יקיר מרים; שטרן קטן שרה;     תקציב 

;     חינוך דתי; ועידת היובל- אמונה ; יחיאלי מרים; ג-הועידה הארצית ה-     אמונה  

;                יהודי אתיופיה; ועדות- אמונה ; מלמד חנה; קרל עדה;     קליטת עליה 

;                         היבנר יהודית]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                        פרסומים; ה-הועידה העולמית ה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4040: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                   פרסומים שונים בעברית ואנגלית- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1979-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                     1951,1962,1963,1969,1973,1974,1976,1979שנים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארצות הברית- ל "הפועל המזרחי בחו; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    מעמד האשה; הלכה; חוקת התנועה; ג-הועידה הארצית ה- ל "מפד;     שפירא משה חיים 

;                                                                          הכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4041: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                  EMUNAH NEWSLETTER NO .65 -  74-[המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                          התיק כולל פרסומים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ה-הועידה הארצית ה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4042: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                    EMUNAH NEWSLETTER NO .64-53- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                          התיק כולל פרסומים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4043: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                     EMUNAH NEWSLETTER NO.52-30- [המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1983-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                                          התיק כולל פרסומים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4044: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                         EMUNAH NEWSLETTER NO.29-8:  [שם התיק 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                     11,13,14,25,28:חסרים. התיק כולל פרסומים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4045: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                       CHILD RESETTLEMENT FUND "EMUNAH" JOURNAL OF:  [ שם התיק 

                                     BRITISH RELIGIOUS ZIONIST WOMEN 

                                  1995-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                                          התיק כולל פרסומים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                             פרסומים;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4046: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                        ופרסומים שוניםWORLD EMUNAH:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4047: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            BELGIUM-המחלקה לקשרי חוץ:  שם התיק 

                                  29.11.1972-     עד01.10.1969-   תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

 חסר          A חוצץ N-O-P-Q-R-U-V-X: הוצאו החוצציםL - Zאותיות   :       הערות 

במקור                                                             

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מיכאל חנה; בלגיה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4048: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          BELGIUM- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  09.10.1988-     עד01.10.1969-   תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Cאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מיכאל חנה; כספים; בלגיה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4049: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                      SWITZERLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                       C-T-U-V-X-W-A-I-J: הוצאו החוצציםZ-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מיכאל חנה; שוויץ- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4050: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                        SWITZERLAND- מחלקת קשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מיכאל חנה; כספים; שוויץ- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4051: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                               CANADA ALLOCATIONS- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  16.05.1985-     עד01.01.1982-   תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תקציב; כספים; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                        כפר ילדים[נוה מיכאל ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4052: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                               CANADA ALLOCATIONS- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  12.06.1989-     עד01.01.1982-   תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תקציב; כספים; קנדה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                        כפר ילדים[נוה מיכאל ]; תיכון מקצועי[    נוה שרה הרצוג  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4053: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                      ENGLAND   2- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                 T-U-V-X: הוצאו החוצציםZ-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; מיכאל חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4054: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                        ENGLAND 2- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                            Sאות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מיכאל חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     גני ילדים ומעונות יום; כספים;     מלמד חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4055: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                    OLD BAKA FILE- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1972-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מיכאל חנה; מכללת ירושלים; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                         בית ספר גבוה לבנות-     מכללה ירושלים  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4056: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                           ISRAEL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1993-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

אותיות         . בתיק מעטפה חומה עם צילומים שהועברה למיכל התמונות:       הערות 

                                                               Z-L

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גני ילדים ומעונות יום; כספים; מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4069: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                           ISRAEL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  01.09.1993-     עד01.08.1972-   תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                       K-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מיכאל חנה; גני ילדים ומעונות יום; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4071: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  01.07.1974-     עד01.07.1972-   תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                   T-U-X-V-Y-Z-C-E-F-N-P הוצאו החוצצים M-Zאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   מיכאל חנה; כספים; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                        בריטניה-     נשי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4072: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  01.07.1974-     עד01.07.1972-   תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מיכאל חנה; כספים; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                 גני ילדים ומעונות יום; בריטניה-     נשי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4073: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1967-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                     T-U-V-X-Y-Z-E-N-O-P: הוצאו החוצציםZ-Mאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מיכאל חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          בריטניה- נשי מזרחי ;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4074: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1967-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Mאותיות :       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              כספים; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    מיכאל חנה; גני ילדים ומעונות יום]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4075: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארגון הפועלות של הפועל המזרחי                                       :  שם התיק 

                                  1955-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.                                        התיק הועבר למיכל התמונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי בישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4076: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארגון הפועלות של הפועל המזרחי                                       :  שם התיק 

                                  1955-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.                                        התיק הועבר למיכל התמונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הפועל המזרחי בישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4077: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                       PUBLICATIONS AND DOCUMENTS- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                   1951,1973התיק כולל חומר משנים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           פרוטוקולים; גני ילדים ומעונות יום; קנדה- ל "אמונה בחו;     מיכאל חנה 

;            ארגון נשים מזרחי- אמן ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                   סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4078: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                                            CONTACTS:  שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                        התיק הועבר למיכל התמונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4079: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

}                                                        MR. MIRLIN:  {שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                     ועבר למיכל התמונות.התיק הועבר למיכל התמונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4080: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                        AUSTRALIA- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  12-08-1982-     עד01-01-1975-   תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                              H-N-O-U-V- הוצאו החוצצים L-Zאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מיכאל חנה; אוסטרליה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                       ליבר רחל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4082: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                        AUSTRALIA- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  12-08-1982-     עד01-01-1975-   תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מיכאל חנה; כספים; אוסטרליה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    הרצוג שרה;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4085: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          BELGIUM- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  01-10-1969-     עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

           R-T-U-V-X-Y-Z-P-E-F-I-T-N-O-P: הוצאו החוצציםZ-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מיכאל חנה; בלגיה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4087: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          BELGIUM- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  01-10-1969-     עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                       L-Aאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מיכאל חנה; בלגיה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4089: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרטיכל הועד הפועל                    - קרן מיכאל - המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];     כפר ילדים[נוה מיכאל ; תקציב; ברנשטיין צבי; סנהדראי טובה;     שטרן קטן שרה 

;                                        המחלקה לאיגוד מקצועי-     הפועל המזרחי  

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4112: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                AUSTRALIA - JAPAN- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1974-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                        P-H-N-O-T-U-X-V הוצאו החוצצים L-Zאותיות  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; יפן- ל "אמונה בחו; אוסטרליה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          ליבר רחל; סנהדראי טובה;     מיכאל חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4115: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                AUSTRALIA - JAPAN- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1974-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Lאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; יפן- ל "אמונה בחו; אוסטרליה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                   ליבר רחל; סנהדראי טובה; מיכאל חנה;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4118: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שלטים                                  - PLACQUES- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

בשילוב תצלומים                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4121: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שלטים                                  - PLACQUES- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4123: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שלטים                                - PLACQUES-   המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4128: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                           ISRAEL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  12-11-1991-     עד01-10-1983-   תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                      Z-Nאותיות . התיק מכיל מעטפה של תמונות ילדים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       כפר ילדים[נוה מיכאל ; היבנר יהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          מיכאל חנה; שטרן קטן שרה;     מלמד חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4129: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                           ISRAEL- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  12-11-1991-     עד01-10-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Mאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; שטרן קטן שרה; מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                          בית ספר[מרכז מרים ;     היבנר יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4130: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                      PUBLICATIONS TEXTS, MEGILAT- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                                                YESOD

                                  1979-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ארצות הברית- ל "אמונה בחו; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              הרצוג שרה]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ;     גני ילדים ומעונות יום 

;          בריטניה- ל "אמונה בחו; מגילת היסוד- אמונה ]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;                                                       מקסיקו- ל "    אמונה בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4131: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                      PUBLICATIONS TEXTS, MEGILAT- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                                                YESOD



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                       חן- שנות אמונה מאת יעקב אבן50-בתיק מסכת ל:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קליטת עליה; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      מיכאל חנה; גני ילדים ומעונות יום; סנהדראי טובה; בריטניה- ל "    אמונה בחו 

;                                         סניפים- אמונה ; התנדבות;     הרצוג שרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4136: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                            A-M-N- P-Q-R הוצאו החוצצים A-Rאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בריטניה- ל "אמונה בחו; מיכאל חנה; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4140: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            U.S.A- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  21-05-1991-     עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                               A-F-N-U-V הוצאו החוצצים Z-Kאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מיכאל חנה; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   שטרן קטן שרה; מלמד חנה; היבנר יהודית; פולק יהודית;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4142: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                            U.S.A- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  21-05-1991-     עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Jאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                        שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; היבנר יהודית;     מיכאל חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4144: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  24-05-1987-     עד01-12-1981-   תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                 N-P-Q-R-U-V-X-Y-A-B-D-K הוצאו החוצצים Z-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; מיכאל חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4150: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  04-05-1987-     עד01-12-1981-   תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מלמד חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    גני ילדים ומעונות יום; עפולה- בית הילדים ;     שטרן קטן שרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4152: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  03-12-1990-     עד01-06-1989-   תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

               P-Q-R-T-U-V-B-D-F-H-L-N-O הוצאו החוצצים Z-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מלמד חנה; בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                        כספים;     שטרן קטן שרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4153: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                          ENGLAND- המחלקה לקשרי חוץ :  שם התיק 

                                  04-12-1990-     עד01-06-1989-   תאריך התיק מ 

                                                 2/47:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                       A-Sאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       היבנר יהודית; מלמד חנה; מיכאל חנה; קליטת עליה;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4154: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר ריכוז                                            - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  11-04-1986-     עד01-09-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

,                          מ,ל,כ,פ,ש,ר,ת הוצאו החוצצים ק-אותיות ט:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 יחיאלי מרים; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    פולק יהודית; שאקי אבנר חי]; ארגון נשים[נעמת ; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;             ועדות- אמונה ; סניפים- אמונה ]; כתב עת[ניב החברה ;     הוכוולד עטא 

;     התנדבות; גני ילדים ומעונות יום]; מעורבות תנועתית קהילתית[ק "    פרוייקט מת 

;                                                                      גורן צפיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4161: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  13-04-1986-     עד01-09-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קליטת עליה; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                   חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ]; כתב עת[    ניב החברה  

;             תקציב; כספים; פרוטוקולים; אמונה העולמית;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                  ועדות- אמונה ; נמיר פנינה; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4162: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  11-11-1986-     עד01-04-1986-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

ז                         ,נ,מ,ל,כ,פ,ש,הוצאו החוצצים ק.ת-אותיות ז:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גני ילדים ומעונות יום; הוכוולד עטא; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                           קרל עדה; שטרן קטן שרה; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;                                             טז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4163: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  11-11-1986-     עד01-04-1986-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.          מעטפות עם תמונות של שרה שטרן קטן הועברו למיכל התמונות2:       הערות 

ו                                                       -אותיות א 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי אתיופיה; שטרן קטן שרה; שקדיאל לאה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; מועצות דתיות; גני ילדים ומעונות יום]; ארגון נשים[נעמת ;     יהודי ברית המועצות 

;                                        קטעי עתונות; יקיר מרים;     הוכוולד עטא 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4164: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  29-05-1987-     עד01-11-1986-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

כ                            ,מ,פ,ש,ר,הוצאו החוצצים ק. ת-אותיות ו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   כתב עת[ניב החברה ; תקציב; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   סניפים- אמונה ; קנדה- ל "אמונה בחו; קטעי עתונות; נמיר פנינה;     יחיאלי מרים 

;                                          ועדות- אמונה ; תקשורת;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4171: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  03-05-1987-     עד01-11-1986-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                      קליטת עליה]; כתב עת[ניב החברה ;     כספים 

;              יקיר מרים; מועצות דתיות]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                        הוכוולד עטא; פולק יהודית; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4172: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  02-10-1987-     עד01-06-1987-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

כ                             ,מ,פ,ש,ר,ת הוצאו החוצצים ק-אותיות ה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  חוגי הורים- אמונה ; קליטת עליה; אסירי ציון; נודל אידה; כספים;     פולק יהודית 

;                                          יחיאלי מרים; התנדבות;     מנחות הורים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4173: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  03-10-1987-     עד01-06-1987-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           ועדת פרסום והסברה- אמונה ; קליטת עליה]; כתב עת[ניב החברה ;     כספים 

; מועצות דתיות; יקיר מרים; אגודת ישראל]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4175: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  15-03-1988-     עד01-11-1987-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

,                              מ,פ,ש,ר,ת הוצאו החוצצים ק-אותיות ז:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שטרן קטן שרה; תקציב; מכללת אמונה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             קליטת עליה; נמיר פנינה; הוכוולד עטא; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;                                 תקשורת; גני ילדים ומעונות יום;     פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4177: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  15-03-1988-     עד01-11-1987-   תאריך התיק מ 

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           קליטת עליה]; כתב עת[ניב החברה ; ועדת פרסום והסברה- אמונה ;     כספים 

;   סניפים- אמונה ; ח"תשמ- שבוע אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;                                                                    יחיאלי מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4187: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  08-08-1988-     עד01-04-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 1/20:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

נ                             ,מ,פ,ש,ר,ת הוצאו החוצצים ק-אותיות ז:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    כתב עת[ניב החברה ; פולק יהודית; תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                תפילת נשים; גני ילדים ומעונות יום; נמיר פנינה;     שטרן קטן שרה 

;  הוכוולד עטא; תקשורת; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; חוגי הורים-     אמונה  

;                                        פולין; סניפים- אמונה ;     בחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4188: מספר פריט 

')      ב    ('2:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  18-08-1988-     עד01-04-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 1/20:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                              ועדת פרסום והסברה- אמונה ]; כתב עת[    ניב החברה  

; קליטת עליה; סניפים- אמונה ; ראש העין]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

];       תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; פולק יהודית; הפועל המזרחי בישראל;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4189: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  24-09-1982-     עד01-01-1981-   תאריך התיק מ 

                                                 2/12:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מ                             ,ל,כ,ש,ר,ת הוצאו החוצצים ק-אותיות ט:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ל"מפד; כספים]; כתב עת[ניב החברה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        תקשורת; סנהדראי טובה; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ;     יחיאלי מרים 

;                         קליטת עליה; ועדת פרסום והסברה- אמונה ;     הוכוולד עטא 

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה4190: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  19-09-1982-     עד01-01-1981-   תאריך התיק מ 

                                                 2/12:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   יקיר מרים; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   פולק יהודית; הוכוולד עטא; מלחמת שלום הגליל; תקציב;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                                                      ביבי יגאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4191: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  28-09-1983-     עד01-09-1982-   תאריך התיק מ 

                                                 2/13:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

מ                           ,ל,כ,פ,ש,ר,ח הוצאו החוצצים ק-אותיות ה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; פרוטוקולים; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        ועדת פרסום והסברה- אמונה ]; כתב עת[ניב החברה ; תקציב; ועדות-     אמונה  

; סניפים- אמונה ; יקירות אמונה- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;         משרד הדתות; סנהדראי טובה; היבנר יהודית; מפעל הקייטנות;     הוכוולד עטא 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4198: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  29-09-1983-     עד01-09-1982-   תאריך התיק מ 

                                                 2/13:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קליטת עליה; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                           כתב עת[ניב החברה ; כספים;     גני ילדים ומעונות יום 

];            חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;                       יקיר מרים; הוכוולד עטא; אמונה העולמית; ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4201: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  21-12-1984-     עד01-09-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 2/14:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

ל                               ,כ,פ,ק,ת הוצאו החוצצים ש-אותיות ח:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הוכוולד עטא]; כתב עת[ניב החברה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  עדיני לאה; קרל עדה; סנהדראי טובה; שטרן קטן שרה; יהודי אתיופיה;     יהלום שאול 

;                הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; מנחות הורים;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4203: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  21-12-1984-     עד01-09-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 2/14:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שטרן קטן שרה; ועדות- אמונה ; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        קליטת עליה; תקציב; גני ילדים ומעונות יום; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

;                                                      נמיר פנינה;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4205: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  18-09-1985-     עד01-01-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 2/15:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

מ                           ,ל,כ,פ,ש,ר,ת הוצאו החוצצים ק-אותיות ו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 יהודי אתיופיה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             שטרן קטן שרה]; כתב עת[ניב החברה ; תקציב;     גני ילדים ומעונות יום 

;         פולק יהודית; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; ועדות- אמונה ;     יחיאלי מרים 

;                                       סנהדראי טובה; עדיני לאה;     הוכוולד עטא 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4207: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר נכנס                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  18-09-1985-     עד01-01-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 2/15:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                       -אותיות א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קליטת עליה; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                  כתב עת[ניב החברה ;     גני ילדים ומעונות יום 

;            ועדת פרסום והסברה- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל -     אמונה  

;        יהודי אתיופיה; ועדות- אמונה ]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;               פרוטוקולים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; כספים;     אמונה העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4210: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר יוצא                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  20-08-1979-     עד01-10-1978-   תאריך התיק מ 

                                                 3/6:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את רשימת חברות הועד הפועל שנבחרו בועידה הארצית         :       הערות 

.                                                         השלישית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          כתב עת[ניב החברה ; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  עדיני לאה; הוכוולד עטא; קנדה- ל "אמונה בחו; ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4212: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר יוצא                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  22-09-1980-     עד01-09-1979-   תאריך התיק מ 

                                                 3/6:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          כתב עת[ניב החברה ; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      עדיני לאה 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4213: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר יוצא                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  20-05-1982-     עד01-09-1980-   תאריך התיק מ 

                                                 3/7:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הוכוולד עטא; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4215: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר יוצא                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  22-09-1983-     עד01-06-1982-   תאריך התיק מ 

                                                 3/6:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סנהדראי טובה; הוכוולד עטא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4216: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

דואר יוצא                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  12-03-1985-     עד01-09-1983-   תאריך התיק מ 

                                                 3/8:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          כתב עת[ניב החברה ; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                        מועצת ארגוני נשים בישראל; הוכוולד עטא;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4226: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דואר יוצא                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  20-12-1986-     עד01-04-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 3/8:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; הוכוולד עטא; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                               אמונה העולמית; ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4227: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - ועדת בינוי ופרויקטים - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  22-12-1989-     עד01-11-1979-   תאריך התיק מ 

                                                 3/1:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרוטוקולים; שטרן קטן שרה; ועדות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                        תקציב; סניפים- אמונה ]; כפר ילדים[נוה מיכאל ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4231: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מכתבים                         - ועדת בינוי ופרויקטים - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

שוטפים                                                               

                                  20-12-1989-     עד01-11-1979-   תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 3/1:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             פולק יהודית]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; כספים; ועדות-     אמונה  

;                          אמונה העולמית]; כפר ילדים[נוה מיכאל ;     הוכוולד עטא 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4234: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועידה ארצית שניה של ארגון הפועלות                     - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

של הפועל המזרחי                                                      

                                  22-08-1956-     עד20-08-1956-   תאריך התיק מ 

                                                 4/1:              סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4249: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הועידה הארצית                                         - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 2/4:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

הפועל         -רשימת חברות הועד, התיק כולל את רשימת הצירות לועידה:       הערות 

.                          ה"ופרסום בשם פרקי פעולה מתאריך שבט תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קליטת עליה; א-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                              ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4253: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הועידה השלישית                     - 1971הועידה השניה - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                                                 1973

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את רשימת חברות ההנהלה והועד הפועל שנבחרו בועידה        :       הערות 

.                                                  הארצית השלישית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ג-הועידה הארצית ה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      ועדות- אמונה ; סנהדראי טובה; אמונה העולמית; ב-הועידה הארצית ה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4254: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                     ארגוני נשים נגד אלימות" [בת אדם- "מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 4/4:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ארגוני נשים; אלימות במשפחה; נשים מוכות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4256: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אות ההתנדבות                                          - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 5/4:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4258: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שושנה אלטמן                       - נשי מזרחי תל אביב - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1941-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                 6/4:              סימול מקורי 

                                                         1971: 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  

;       קטעי עתונות; ארגון נשים מזרחי- אמן ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          תקציב; כספים; הרצוג שרה; סניפים- אמונה ; קליטת עליה;     בר אילן מאיר 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4260: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שדולת הנשים בישראל                                    - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1992-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 7/4:              סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מעמד האשה; תקשורת; שדולת הנשים בישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                      קטעי עתונות; בית הדין הרבני; פרוטוקולים;     שטרן קטן שרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4261: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מאיר מרים                                             - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                         בתיק רשימה של מקבלות עיטור יקירות אמונה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          נמיר פנינה; יקירות אמונה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      מאיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4263: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אידה נודל פעילת עליה במוסקוה                          - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 9/4:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       אסירי ציון; סנהדראי טובה; נודל אידה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4264: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדות של המועצה                         - משרד החינוך - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

.                                                         לחינוך דתי 

                                  1987-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 10/4:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                             1980,1987:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חינוך דתי; משרד החינוך והתרבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                   סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4269: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

איגוד המתרימים בישראל                                 - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 11/4:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    תרומות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4271: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שיקום שכונות                                          - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 12/4:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  שפירא יוסף; סנהדראי טובה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4272: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המחלקה לקשרי ציבור                                    - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 13/4:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מצרים; שטרן קטן שרה; הרצוג חיים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4273: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה הלאומית למניעת תאונות                          - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 14/4:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                             1980,1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                סנהדראי טובה; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4274: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

א                                      "שבוע אמונה תשנ- מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 15/4:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יקיר מרים; א"תשנ- שבוע אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    התנדבות; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4275: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ו                                      "שבוע אמונה תשמ- מחלקת ריכוז :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 16/4:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ו"תשמ- שבוע אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                יקיר מרים; סניפים- אמונה ; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4276: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועידת ניירובי                                         - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 17/4:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

ו בצרוף הערותיה של           "ח הכנה לועידה מטעם ויצ"התיק מכיל דו:       הערות 

.                                   ו העולמית"ר ויצ"רעיה יגלום יו 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           ועידת נשים עולמית;     ועידת ניירובי 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4278: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר רקע לדיונים                   - ועד הפועל הציוני - מחלקת ריכוז :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 18/4:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שטרן קטן שרה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                          פרסומים; ירושלים; תקציב;     ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4279: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז להתנדבות בישראל                                 - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים; התנדבות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  נמיר פנינה; ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4280: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה הציבורית למען יהודי ברית                       - מחלקת קליטה :  שם התיק 

המועצות                                                              

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                 סניפים- אמונה ;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4284: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדה לעליה וקליטה של הכנסת                            - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ח מצב ותוכנית פעולה לביסוס קליטתם של עולי           "התיק מכיל דו:       הערות 

.                                                         אתיופיה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הרצוג חיים; שטרן קטן שרה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                קליטת עליה; משרד העבודה והרווחה;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4338: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארגון לסיוע יהודי אתיופיה                             - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.         התיק מכיל רשימת בתי ספר בהם מבקרים ילדים עולים מאתיופיה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4339: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת חינוך בין משרדית                                 - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קליטת עליה; יהודי אתיופיה; משרד הדתות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; יהודי ברית המועצות; שפירא יוסף;     פרוטוקולים 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4340: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

משרדים שונים                                          - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 יהודי אתיופיה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; ארגוני נשים; גני ילדים ומעונות יום; המר זבולון; תקציב;     משרד החינוך והתרבות 

;                         נמיר פנינה; ברית המועצות;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;      משרד הדתות; יהודי ברית המועצות]; מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

;       הרבנות הראשית לישראל; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; התנדבות;     מעמד האשה 

;                               אוניברסיטת בר אילן; חינוך דתי;     מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4341: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

!                                    חגיגות עולי אמריקה הלטינית בשבת:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קליטת עליה; ההסתדרות הציונית העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             דרום אמריקה- ל "אמונה בחו; נמיר פנינה; שטרן קטן שרה;     חילול שבת 

;                 ל"מפד; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; כפייה דתית;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4345: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מחלקת העליה של הסוכנות היהודית                        - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                              התיק כולל רשימת רכזי קליטה ברשויות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; נמיר פנינה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            קליטת עליה; יהודי אתיופיה; ועדות- אמונה ; התנדבות;     היבנר יהודית 

;             חינוך דתי; תקציב; יהודי ברית המועצות;     ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4346: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

עצומה לאיחוד משפחות עולי אתיופיה                      - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                סניפים- אמונה ;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4347: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

התנועה הדתית לאומית                                   - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.      ורשימת מרכזי קליטה, משפחות מאמצות, התיק כולל רשימת מתנדבים:       הערות 

.                       בתיק פרסום בשם משימות ואתגרים בקליטת עליה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קטעי עתונות; קליטת עליה; ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    הפועל המזרחי בישראל; יהודי ברית המועצות; סניפים-     אמונה  

;                                     נמיר פנינה;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4348: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה למען יהודי ברית המועצות                        - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יהודי ברית המועצות; תקציב; אסירי ציון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                      אוניברסיטת בר אילן; אנטישמיות; נמיר פנינה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4349: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חשבונות                                               - משרד הקליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                 התיק כולל רשימת מתנדבות בסניפים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        התנדבות; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          כספים; סניפים- אמונה ;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4350: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה הלאומית ליהודי אתיופיה                         - מחלקת קליטה :  שם התיק 

עמיחי                                                      - בישראל  

                                  1994-           עד1980-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; לאו ישראל מאיר; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4355: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

"                                                אמנה- "מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 4/34:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; ברית המועצות; קליטת עליה; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4357: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארגונים ומוסדות שונים                         - ה "תהל- מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 6/34:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      הכנסת; פרוטוקולים; התנדבות; כספים; הרצוג חיים; נמיר פנינה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4358: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה הציונית                          - משרדי ציבור - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 6/34:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      נמיר פנינה; ההסתדרות הציונית העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            פרוטוקולים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; קליטת עליה;     ארגוני נשים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4359: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסומים אמונה                                         - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    סניפים- אמונה ; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                            יהודי ברית המועצות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4361: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארגונים ומוסדות שונים                                 - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 8/34:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        המוסד לביטוח לאומי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               יהודי אתיופיה; קליטת עליה; התנדבות;     ההסתדרות הציונית העולמית 

; נמיר פנינה; פרוטוקולים; ארגוני נשים; קנדה; ארצות הברית;     יהודי ברית המועצות 

;                                                                     שפירא יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4362: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

משרד הקליטה                             - משרדי ציבור - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 3/34:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          משרד הקליטה; קליטת עליה; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                             המוסד לביטוח לאומי;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4363: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

האגף לתרבות תורנית                                    - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 7/34:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    התנדבות; נמיר פנינה; תקציב; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                       כספים;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4370: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הסתדרות הפועל המזרחי                                  - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1/34:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

ח על פעילות המחלקה לעליה וקליטה של הפועל            "התיק מכיל דו:       הערות 

.                                       1990המזרחי מתאריך נובמבר  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ל"מפד; נמיר פנינה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; מפעל הקייטנות; איגוד המושבים; קליטת עליה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4371: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה הלאומית ליהודי אתיופיה                         - מחלקת קליטה :  שם התיק 

בישראל                                                               

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 2/34:             סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                   משרד הקליטה;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4372: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מרכז שרותי התנדבות                                    - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1/34:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נמיר פנינה; קליטת עליה; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                             תקציב; קטעי עתונות;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4373: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                         קטעי עתונות, מכתבים, מאמרים- [מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הוכוולד עטא; סניפים- אמונה ; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     קטעי עתונות; יהודי אתיופיה;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4374: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אות הנשיא                                             - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נמיר פנינה; התנדבות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          יהודי אתיופיה;     יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4376: מספר פריט 

    ( / )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

ה                                          "מלכה כהן ע- מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קטעי עתונות; אמונה העולמית; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                   אסירי ציון;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4377: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חשבונות ותשלומים לרכזות אתיופים                       - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         בנק המזרחי; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4379: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת קליטה                                            - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; ועדות- אמונה ; יהלום שאול; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         יהודי ברית המועצות; יהודי אתיופיה; התנדבות; קליטת עליה;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4380: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת קליטה                                            - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים; קליטת עליה; נמיר פנינה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                              ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4381: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אישי                                                 - המדור לקליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 3/35:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ועדות- אמונה ; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4382: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מחלקות וועדות שונות                                   - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 6/35:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  א"תשנ- שבוע אמונה ; התנדבות; הוכוולד עטא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  ועדות- אמונה ]; חוג דוברות אנגלית[אשת חייל - אמונה ; מלמד חנה;     קליטת עליה 

;      שטרן קטן שרה; תקציב; גני ילדים ומעונות יום; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

;                                            פרוטוקולים; קרל עדה;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4383: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אמונה העולמית                                         - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5/35:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ד-הועידה העולמית ה- אמונה ; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   ארצות הברית- ל "אמונה בחו; בריטניה- ל "אמונה בחו; קליטת עליה;     נמיר פנינה 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4384: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                   קרית אונו, חדרה, פרדס חנה: סניפים- [מחלקת קליטה :  שם התיק 

]                                    נתניה, רעננה, בני ברק, גני תקוה 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    סניפים- אמונה ; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     יהודי ברית המועצות; חינוך דתי;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4398: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אמונה העולמית                                         - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5/35:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; פרוטוקולים; אמונה העולמית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               קנדה- ל "אמונה בחו; כספים; גני ילדים ומעונות יום;     קליטת עליה 

;          שוויץ- ל "אמונה בחו; בלגיה- ל "אמונה בחו; אורוגוואי- ל "    אמונה בחו 

;      שבדיה- ל "אמונה בחו; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; בריטניה- ל "    אמונה בחו 

;      ספרד- ל "אמונה בחו; אוסטרליה- ל "אמונה בחו; דרום אמריקה- ל "    אמונה בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4399: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ז                                   -סניפים א- חוזרים - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  20-02-1990-     עד01-12-1989-   תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

ז                                  ,ו,הוצאו החוצצים ד. ז-אותיות א:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                      התנדבות; תקציב;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4400: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניפים                                       - חוזרים - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  24-12-1990-     עד01-06-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קליטת עליה; נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            גני ילדים ומעונות יום; ה-הועידה הארצית ה- אמונה ;     מפעל הקייטנות 

;                                                    נודל אידה;     שטרן קטן שרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4401: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

נ                                            -סניפים ח- מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  20-02-1990-     עד01-01-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

נ                                                       -אותיות ל:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קליטת עליה; נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            אסירי ציון; מנדלביץ יוסף; התנדבות; אמונה העולמית;     מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4402: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניפים                                                - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

כ                                                       ,אותיות י:       הערות 



 "             " 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  

;                נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          יהודי ברית המועצות; ועדות- אמונה ; קליטת עליה; חוגי הורים-     אמונה  

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4404: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניפים                                                - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                             הוצא החוצץ ט. אות ח:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נמיר פנינה; קליטת עליה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           התנדבות; יהודי אתיופיה;     לוי יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4405: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ת                                            -סניפים ס- מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

,                                   ע,הוצאו החוצצים ס. ת-אותיות ר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קליטת עליה; נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      פרוטוקולים; התנדבות; ועדות- אמונה ; יהודי ברית המועצות;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4406: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניפים                                                - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

ר                                                       -אותיות ק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; יהודי אתיופיה; סניפים- אמונה ; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   ועדות- אמונה ; נמיר פנינה; מפעל הקייטנות; התנדבות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4408: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניפים                                                - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

צ                                                       -אותיות פ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ועדות- אמונה ; קליטת עליה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                              יהודי ברית המועצות; יהודי אתיופיה;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4409: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כרוניקה וקטעי עתונות                          " הצופה- "מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד01-12-1984-   תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קטעי עתונות; עתון יומי- הצפה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           נמיר פנינה; ל"מפד; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

;                     גיור; התנדבות; שטרן קטן שרה; נודל אידה; סניפים-     אמונה  

;                                                           הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4420: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כרוניקה וקטעי עתונות                      " הצופה"תיק - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2018: 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  

;             עתון יומי- הצפה ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        ברית המועצות- ל "אמונה בחו; נמיר פנינה; התנדבות;     יהודי ברית המועצות 

;                       יהודי אתיופיה; נודל אידה; סניפים- אמונה ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4421: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רוזן חיים                       . תרבות תורנית ב. א: מאמרים ופרסומים:  שם התיק 

.                                                         אנתרופולוג 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    יהודי אתיופיה; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     משרד החינוך והתרבות; משרד הקליטה; אתיופיה; הסתדרות נשים ציוניות-     הדסה  

;                                                                        מקוואות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4422: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                         המחלקה לקליטה חברתית ורוחנית[מחלקת קליטה  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מנדלביץ יוסף; קליטת עליה; אסירי ציון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       יהודי בוכרה; יהודי ברית המועצות; נמיר פנינה; פרסומים; סניפים-     אמונה  

;                                  מקוואות; משרד הקליטה; גיור;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4423: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסומים                                - המדור לקליטה - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                 אירן; נודל אידה; סניפים- אמונה ; יהודי אתיופיה;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4424: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרסומים                                - המדור לקליטה - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              פרסומים; התנדבות; נמיר פנינה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              ה-הועידה העולמית ה- אמונה ; קליטת עליה;     גני ילדים ומעונות יום 

;             קטעי עתונות; סניפים- אמונה ; יהודי ברית המועצות;     מפעל הקייטנות 

;                 אדלשטיין יולי; אסירי ציון]; ארגון נשים[נעמת ;     ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4425: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אידה נודל                                     - המאבק - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 4/33:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; נודל אידה; ו"תשמ- שבוע אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      אסירי ציון; יהודי ברית המועצות; שטרן קטן שרה; קטעי עתונות;     נמיר פנינה 

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4426: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

עליה לרגל חול המועד סוכות                             - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 4/33:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; סניפים- אמונה ; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                   ירושלים; נמיר פנינה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4427: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בר מצוה                                               - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סניפים- אמונה ; נמיר פנינה; בר מצוה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    שטרן קטן שרה; המר זבולון; כספים; קליטת עליה; סוריה; אירן;     יהודי אתיופיה 

;                                                       קטעי עתונות;     ירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4429: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ו בשבט                                              "ט- מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 5/33:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                               כספים; סניפים- אמונה ;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4430: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קורס ירושלים                                          - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 15/33:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הלכה; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4431: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מבצע שלמה                                             - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 18/33:            סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4432: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר ניר עציון למתנדבות בקליטת                       - מחלקת קליטה :  שם התיק 

.                                                      יהודי אתיופיה 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        יהודי אתיופיה; התנדבות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                              מושב שיתופי[ניר עציון ; מקוואות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4433: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מפעלי תרבות                            - קיטנות עולים - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תקציב; מפעל הקייטנות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4434: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ארועים                                                - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 9/33:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             נמיר פנינה; כספים; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    ירושלים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4435: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שבתות ומדרשות                                          -מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    סניפים- אמונה ; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                          ירושלים; יהודי ברית המועצות; יהודי אתיופיה;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4436: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

א                              "פסח תשנ- מדרשת שומרון - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סניפים- אמונה ; כספים; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                        סמינרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4437: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

טבריה                      " צמרת"סמינר למתנדבות מלון - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 18/33:            סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; טבריה; נמיר פנינה; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                       סמינרים;     משרד הקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4438: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוות דעת מחברות בסמינרים                              - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נמיר פנינה; הוכוולד עטא; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    סמינרים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4439: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר חוף דקלים                                       - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; התנדבות; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    סמינרים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4440: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר באר שבע                                         - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    כספים; נמיר פנינה; באר שבע; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                              משרד הקליטה; סמינרים;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4441: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר רמות שפירא                                      - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 6/33:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סמינרים; התנדבות; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     רמות שפירא 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4442: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר קדומים                                          - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נמיר פנינה; התנדבות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          סמינרים; קטעי עתונות;     משרד הקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4443: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                    חומר שנמסר למשתתפות בסמינר קדומים-[מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  04-11-1987-     עד02-11-1987-   תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יהודי ברית המועצות; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                  סמינרים; משרד הקליטה; קליטת עליה;     פרסומים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4444: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר בכינר                                           - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יחיאלי מרים; התנדבות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                  ועדת פרסום והסברה- אמונה ; כספים; קטעי עתונות;     נמיר פנינה 

;                           סמינרים; משרד הקליטה; ברית המועצות- ל "    אמונה בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4447: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                         FOCUS SOVIET JEWRY- דפי מידע - מחלקת קליטה :  שם התיק 

למען אחי ורעי                                                , משואה 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

         9-1: מספרים10,7 חסר 12-5:מספרים. 49-54, 52 חסר 43:מספרים:       הערות 

                                    10,9,4 חסר 13-1: מספרים.3חסר  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4448: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פעולות ורשימות מאבק                                   - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            אסירי ציון; יהודי ברית המועצות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                     נודל אידה;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4449: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רשימת בנים ובנות בוגרים ובוגרות                       - מחלקת קליטה :  שם התיק 

עליית הנוער                                                          

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                        עליית הנוער; פרוטוקולים;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4450: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ה                              "ל - 35-קבוצת ה- המאבק - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            נמיר פנינה; יהודי ברית המועצות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                            התנדבות; קליטת עליה;     אסירי ציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4451: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדות פעולה                                   - המאבק - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                         ועדות- אמונה ; התנדבות; נמיר פנינה; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4452: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

המחלקה לקליטה חברתית ורוחנית של                        [מחלקת קליטה :  שם התיק 

]                                                             העולים 

                                  1994-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                           1991-1994, 1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4453: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ימי עיון שונים                                        - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי אירן; יהודי רומניה; יהודי אתיופיה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            תקציב; התנדבות; סניפים- אמונה ; נמיר פנינה; קליטת עליה;     סמינרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4454: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שבי שומרון                                    - סמינר - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  התנדבות; נמיר פנינה; קליטת עליה; סמינרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4455: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סמינר אשל השומרון                                     - מחלקת קליטה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

"          אשל השומרון"התיק כולל את רשימת החברות שהשתתפו בסמינר ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  התנדבות; נמיר פנינה; קליטת עליה; סמינרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4456: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                      ימי עיון שונים- [מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           התנדבות; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4457: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הכנסות סניפים                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                             1991-1992,1994:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4458: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הפקדות מקייטנות                                       - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      כספים; מפעל הקייטנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4459: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מס חברה                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4472: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

לוחות שנה יומנים                                      - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4476: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטיף                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                           1989-1990, 1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             איגוד המושבים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4477: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קליטת עליה                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     איגוד המושבים; נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4479: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חטיבת נשים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                1990, 1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          איגוד המושבים]; ארגון נשים[נעמת ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4480: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שדה אילן                                     , הזורעים- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                              1978,1984,1987-1988,1990-1991:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; קליטת עליה; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                         לבקוביץ חנה; גני ילדים ומעונות יום; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4481: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קייטנות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         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  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       כספים; איגוד המושבים; מפעל הקייטנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    לבקוביץ חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4483: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אבן יהודה                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גני ילדים ומעונות יום]; מושבה[אבן יהודה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4487: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אריאל                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; יקיר מרים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                         חוגי הורים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4488: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אשדוד                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נמיר פנינה; כספים; יקיר מרים; אשדוד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4491: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אליכין                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כספים; יקיר מרים]; מושב[אליכין ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4492: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אור עקיבא                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          נמיר פנינה; יקיר מרים; אור עקיבא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4494: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אלישיב                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; יקיר מרים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     אליאש מרים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4495: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אזור                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         היבנר יהודית]; מועצה מקומית[אזור ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                      נמיר פנינה;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4497: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אור יהודה                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                                 4:                סימול מקורי 

תיק ריק                                                  . מושבים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4498: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בית דגן                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            גני ילדים ומעונות יום; בית דגן; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4500: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אופקים                                                 - מחלקת ארגון:  שם התיק 

                                  1990-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שטרן קטן שרה; יקיר מרים; אופקים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4501: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אחיעזר                                                - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4505: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אשקלון                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פולק יהודית; כספים; יקיר מרים; אשקלון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4507: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בית שאן                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  תקציב; ברית המועצות; קליטת עליה; בית שאן; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                  חוגי הורים- אמונה ; נמיר פנינה;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4509: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

באר שבע                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שטרן קטן שרה; יקיר מרים; באר שבע; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          כספים;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4512: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בנימינה                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בנימינה; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4514: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בית שמש                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 יקיר מרים; כספים; בית שמש; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4517: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בן דור                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4519: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ברקת                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שטרן קטן שרה; נמיר פנינה]; מושב[ברקת ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4521: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בני עייש                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 יקיר מרים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4523: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בת ים                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ועדות- אמונה ; נמיר פנינה; בת ים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4524: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

לוד                                                   - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         נמיר פנינה; תקציב; יקיר מרים; לוד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4526: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00363:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קבוץ לביא                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יקיר מרים; מפעל הקייטנות]; קבוץ[לביא ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                  בן יעקב יוחנן 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4527: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

משואות יצחק                                           - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: 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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  יהודי אתיופיה]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                     נמיר פנינה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4529: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מטה יהודה                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעל הקייטנות; כספים; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                           גני ילדים ומעונות יום; סניפים- אמונה ;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4531: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מרום הגליל                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מפעל הקייטנות]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4534: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                     - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המר זבולון; בורג יוסף; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                           כספים;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4536: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצה אזורית גזר                                      - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                סניפים- אמונה ; נמיר פנינה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    תקציב; תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4555: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                     - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; נמיר פנינה]; מושב[שפיר ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4556: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצת חבל יבנה                                        - מחלקת קליטה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      סניפים- אמונה ; יבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4558: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חבל יבנה                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   161- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

בתיק עלון חנוכה שנשלח לנמיר פנינה מחטיבת הביניים ממלכתי          :       הערות 

.                                                       דתי ביבנה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          נמיר פנינה; יבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4559: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מגדל העמק                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אליאש מרים; נמיר פנינה; מגדל העמק; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4560: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מצפה רימון                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4575: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מעלות                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               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  

   162- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          יקיר מרים; מעלות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4576: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מחולה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גני ילדים ומעונות יום]; מושב[מחולה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4577: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                             1975-1976,1980:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; יקיר מרים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4578: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצה אזורית מגידו                                                  :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   163- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4579: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חדרה                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                               התכתבויות סניפים2:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יהלום שאול; נמיר פנינה; ל"מפד; חדרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                          סניפים- אמונה ; התנדבות; מפעל הקייטנות;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4580: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כפר סבא                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גני ילדים ומעונות יום; יקיר מרים; כפר סבא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                       מלמד חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4581: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חולון                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                      392ראה תיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קליטת עליה; יקיר מרים; חולון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4582: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חדיד                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   164- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     נמיר פנינה; יקיר מרים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4583: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

טבריה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          יקיר מרים; טבריה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4584: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חמד                                                   - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; איגוד המושבים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                      יקיר מרים;     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4585: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מושב ישע                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   165- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גני ילדים ומעונות יום; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4609: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כפר מימון                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; נמיר פנינה; יחיאלי מרים]; מושב[כפר מימון ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4610: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כפר חסידים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[כפר חסידים ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4611: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ה                                             "כפר הרא- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   166- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        כספים; יקיר מרים]; מושב[ה "כפר הרא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4612: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חצור                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; יחיאלי מרים; חצור הגלילית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4614: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יבנה                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    כספים; יקיר מרים; יבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4615: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יהוד                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  יקיר מרים; התנדבות; יהוד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4616: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   167- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יוקנעם                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

התכתבויות סניפים                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          יקיר מרים; יקנעם; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4618: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חולון                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                    380ראה תיק . התכתבויות סניפים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       שטרן קטן שרה; חולון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4619: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                               תקציב חודשי בסניפים:  [שם התיק 

                                  01-08-1993-     עד01-01-1993-   תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תקציב; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4620: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                        נושאים לפעולות-[מחלקת ארגון:  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   168- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גני ילדים ומעונות יום; שרות לאומי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4621: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חודש הארגון                                           - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גני ילדים ומעונות יום; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                       חודש הארגון- אמונה ; פרוטוקולים; מלמד חנה;     מאיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4622: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת דור המשך                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שטרן קטן שרה; יקיר מרים; ועדות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               סמינריונים; ההסתדרות הציונית העולמית; רכטמן מרים;     פרוטוקולים 

;                                                 אגודה לעידוד הילודה-     אפרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4624: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק מועמדות                                           - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מועמדות לחברות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   169- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4628: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מעונות                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                             התיק כולל רשימת מעונות יום של אמונה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יקיר מרים; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4629: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק הגרלה                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כספים; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4630: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארוע                                         - תוכניה - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4631: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

)                          היכל התרבות(ארועים בסניפים - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   170- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ועדת פרסום והסברה- אמונה ; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4632: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מפעלים כספיים                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                        1984,1988-1990,1993:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   סניפים- אמונה ; תקציב; יקיר מרים; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4633: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדות בסניפים                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  יקיר מרים; ועדות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4634: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שבוע אמונה                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ו"תשמ- שבוע אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                        יקיר מרים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   171- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4635: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שבוע אמונה                                             -מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ו"תשמ- שבוע אמונה ; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4636: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שבוע אמונה                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יקיר מרים; ו"תשמ- שבוע אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4637: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יהודה ושומרון כללי                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4638: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז להתנדבות בישראל                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

פורום קשישים                                                         

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   172- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               אוניברסיטת בר אילן; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4640: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אישי                                                 - רחל בן גדליה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4641: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק מזכירות כללי                                      - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרוטוקולים; מפעל הקייטנות; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                סמינרים; כספים; סניפים- אמונה ;     פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4642: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק מכונות תפירה                                      - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4645: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   173- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מס חברה                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרסומים; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4646: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מנחות הורים; הכנסת השתיים עשרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   כספים; שטרן קטן שרה; סמינרים; פרוטוקולים; סניפים-     אמונה  

;    מעמד האשה; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; בחירות לכנסת; חודש הארגון-     אמונה  

;       שקדיאל לאה; מפעל הקייטנות; התנדבות; דרום אמריקה- ל "אמונה בחו;     תקציב 

;                     ו"תשמ- שבוע אמונה ; ארגוני נשים;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4649: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

)                                               בני ברק(מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; רכטמן מרים; התנדבות; בני ברק; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    יחיאלי מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4651: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ט                                      "חודש ארגון תשמ- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   174- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ט"תשמ- שבוע אמונה ; חודש הארגון- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4656: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מזכירות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;         סניפים- אמונה ; פרוטוקולים]; מעורבות תנועתית קהילתית[ק "    פרוייקט מת 

;                                                             כספים;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4658: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שטרן קטן שרה; לוי יצחק]; ארגון נשים[נעמת ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               כספים; חודש הארגון- אמונה ; מועצות דתיות; פולק יהודית;     תקציב 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4678: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ישיבות                                 , מפעלים כספיים- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   175- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חודש הארגון- אמונה ; פולק יהודית; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                      יקיר מרים;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4680: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מזכירות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    סניפים- אמונה ; יקיר מרים; פולק יהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             כספים; חודש הארגון- אמונה ; לוי יצחק; שטרן קטן שרה;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4681: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

"                                                מעלה- "מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יקיר מרים; פרוטוקולים; תקציב; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  המרכז לציונות דתית-     מעלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4683: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מגבית                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   176- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 התנדבות; כספים; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     סניפים- אמונה ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4686: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חבל יבנה                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  איגוד המושבים; קליטת עליה; התנדבות; יבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4687: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קשת יהונתן                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גני ילדים ומעונות יום; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4689: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

צפריה חמד                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              כספים; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   177- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4691: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטיף                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4692: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ימי כייף                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4693: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מרום הגליל                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

מושבים                                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             איגוד המושבים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4706: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   178- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

אחיעזר                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                        2.התמונות הועברו למיכל התמונות מס. מושבים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; איגוד המושבים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          חינוך מבוגרים; חוגי הורים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4708: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רמת הגולן                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                          מושבים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גני ילדים ומעונות יום; ל"מפד; רמת הגולן; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                    מושב שתופי[רמת מגשימים ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4710: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                          גנים ומעונות[מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             התיק כולל רשימת מעונות יום של אמונה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4712: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועידת ארגון המושבים                                   - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   179- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.               יא של איגוד המושבים-התיק כולל רשימת צירי הועידה ה:       הערות 

                                           1989, 1984-1985: תאריך 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       חוקה; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                              תקנון; פרוטוקולים; י-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4713: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הגרלה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4714: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קייטנות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סניפים- אמונה ; כספים; מפעל הקייטנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4716: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קייטנות רווחה                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   180- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; משרד העבודה והרווחה; מפעל הקייטנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ]; ארגון נשים[נעמת ; תקציב;     לוי יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4719: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הגרלה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4723: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                     מרכז ילדים לספרות ואמנות[א "מילו- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סניפים- אמונה ; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4724: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                     מרכז ילדים לספרות ואמנות[א "מילו- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סניפים- אמונה ; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   181- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4854: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                               התכתבויות [U.S.A. המחלקה לקשרי חוץ  :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                   A-E-Z הוצאו החוצצים Z-Rאותיות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מיכאל חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4862: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תרבות                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

רשימת מרצים במחשבת      , רשימת מורים בית הספר לתקשורת: התיק כולל:       הערות 

.                רבני דרך אמונה, פרופסורים למען חוסן מדיני, ישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        התנדבות; המרכז לציונות דתית- מעלה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   נמיר פנינה; קליטת עליה; סניפים- אמונה ; מלמד חנה;     תקשורת 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4863: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תרבות                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קליטת עליה; חוגי הורים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    מעמד האשה; המרכז לציונות דתית- מעלה ]; ארגון נשים[נעמת ; סניפים-     אמונה  

;                                                                        התנדבות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   182- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4865: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תרבות                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בית שמש; מדרשת אמונה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                         תקשורת 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4866: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                 תרבות[מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                   התיק מכיל קטלוג נושאים ומרצים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תקשורת; פרסומים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4867: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בחירות                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

 במושבי הפועל המזרחי ורשימת             88התיק מכיל סיכום בחירות :       הערות 

.                                רבנים המוכנים לפעול למען הבחירות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סניפים- אמונה ; בחירות לכנסת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4868: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   183- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

מודיעים                                   - מעון ברקת - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גני ילדים ומעונות יום]; מושב[ברקת ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                           פרוטוקולים; כספים; איגוד המושבים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4869: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מודיעים                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                איגוד המושבים]; מושב[ברקת ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4870: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בית עוזיאל                                   /ם"יד רמב- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יקיר מרים; כספים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4871: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

לב השרון                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   184- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סניפים- אמונה ; איגוד המושבים; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    לבקוביץ חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4872: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מס חברה                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4873: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תקציב                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              תקציב; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4874: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועידת איגוד                     - תיק לחבר ועדה מכינה - מחלקת ארגון :  שם התיק 

.                                                            המושבים 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   185- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 פרוטוקולים; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                יב-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4875: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                               פרסומים בענייני תרבות- [מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המרכז לציונות דתית- מעלה ; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4876: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הכנסות כספיות                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4877: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                         הצעות תקציב- [מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

ג לכל              "תשנ, ב"תשנ, א"התיק מכיל הצעות תקציב לשנים תשנ:       הערות 

.                                                  פעילויות אמונה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פולק יהודית; תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   186- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4878: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

היחידה להתנדבות                          , משרד הרווחה- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סניפים- אמונה ; יקיר מרים; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        תקציב; פרוטוקולים; מפעל הקייטנות; משרד העבודה והרווחה;     משרד הבריאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4879: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

היחידה להתנדבות                          , משרד הרווחה- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; משרד העבודה והרווחה; התנדבות; הוכוולד עטא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     נשיא המדינה; סניפים- אמונה ;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4880: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  25-02-1991-     עד01-12-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שטרן קטן שרה; יקירות אמונה- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       מלכיאל זהבה; יקיר מרים; פולק יהודית; הוכוולד עטא; לוי יצחק;     מלמד חנה 

;                    כספים; מעמד האשה; פרוטוקולים; יחיאלי מרים;     היבנר יהודית 

;    ועדת פרסום והסברה- אמונה ; תקציב; סניפים- אמונה ;     גני ילדים ומעונות יום 

;               תקנון; חוגי הורים- אמונה ; ועדות- אמונה ; ח"תשמ-     שבוע אמונה  

;                                                                  יהודי אתיופיה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   187- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4881: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  15-01-1992-     עד16-04-1991-   תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           היבנר יהודית; כספים; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    יקיר מרים; בחירות לכנסת; הכנסת השלוש עשרה; תקציב; מלמד חנה;     פולק יהודית 

;                                 סניפים- אמונה ; התנדבות; ל"מפד;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4882: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

התנדבות בבתי חולים                                    - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 455:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

אות הוקרה של שרת הבריאות              "התיק מכיל שאלונים למועמדי :       הערות 

"                                                        למתנדבים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בן גדליה רחל; יקיר מרים; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                   משרד הבריאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4884: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מקוואות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

,         ירושלים, מרכז, תל אביב: התיק כולל רשימת מקוואות באזורים:       הערות 

.                                                      דרום, צפון 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מקוואות; פרוטוקולים; המר זבולון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;            פולק יהודית; סניפים- אמונה ; משרד הדתות; מלכיאל זהבה;     יקיר מרים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   188- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4886: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ימי עיון למזכירות                                     - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סניפים- אמונה ; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4887: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תל מונד                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יקיר מרים; תל מונד; המר זבולון; לוי יצחק; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                 שאקי אבנר חי; גני ילדים ומעונות יום;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4888: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תקומה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 2/26:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                נמיר פנינה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4889: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רמלה                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   189- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1/26:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בן גדליה רחל; רמלה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4890: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שומרון                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

שומרון                               - התיק מכיל ידיעון בשם קרני :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יקיר מרים; לוי יצחק; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4891: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רמלה                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 8/26:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מנדלביץ יוסף; אסירי ציון; כספים; רמלה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     נמיר פנינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4892: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שדרות                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2/26:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   190- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מפעל הקייטנות; יקיר מרים; כספים; שדרות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                     נמיר פנינה;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4893: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

נחלים                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 5/26:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  נמיר פנינה]; מושב[נחלים ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4894: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

עמל                                             - נוה - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 6/26:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     נמיר פנינה; רמת השרון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4895: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

צפירה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 1/26:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   191- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4896: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוף עזה                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3/26:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סנהדראי טובה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4906: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרדס חנה                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      יקיר מרים; מלמד חנה; כספים; פרדס חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                      היבנר יהודית; פרוטוקולים;     פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4909: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קרית אתא                                              - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 3/26:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יקיר מרים; פולק יהודית; כספים; קרית אתא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4911: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רכסים                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   192- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 3/26:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נמיר פנינה; כספים; יקיר מרים; רכסים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4912: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קרית מלאכי                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 2/26:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נמיר פנינה; התנדבות; קרית מלאכי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                  פולק יהודית; כספים;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4914: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

נצרת עילית                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 8/26:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           יקיר מרים; נצרת; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4915: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוג יחדיו                       - מזכירות פנסיונריות  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   193- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          יקיר מרים; נמיר פנינה; חוג יחדיו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4917: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תרבות                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תקציב; סניפים- אמונה ; חוגי הורים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    מלכיאל זהבה 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4920: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00475:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ל                              "תיק בחירות לועידת המפד- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל תקנון בחירות מקדימות לרשויות המקומיות והוראות          :       הערות 

.            ל המחלקה המונוציפלית"בנושאים מוניציפליים בהוצאת המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   בן גדליה רחל; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               נמיר פנינה; ל"מפד; יהודי ברית המועצות;     גני ילדים ומעונות יום 

;        יהלום שאול; המר זבולון; קטעי עתונות; פרסומים; תקנון; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4921: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00476:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ה                                      "כפר הרא, נחלים- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1995-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים]; מושב[נחלים ]; מושב[ה "כפר הרא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   194- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       יקיר מרים]; מושב[כפר פינס ; סניפים- אמונה ; תקציב]; ארגון נשים[    נעמת  

;                                                 לבקוביץ חנה;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4922: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00477:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שדמות מחולה                                , כפר מחולה- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                    2הוצאו תמונות למיכל התמונות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[מחולה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                         לבקוביץ חנה;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4923: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שפיר                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         איגוד המושבים; כספים]; מושב[שפיר ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             חוגי הורים- אמונה ; לבקוביץ חנה; חינוך מבוגרים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4925: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אישי                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   195- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4944: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדה לזכויות נשים                                     - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                 ח הועדה לנושא זכויות האשה במושב"התיק מכיל את דו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגוני נשים; לבקוביץ חנה; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    מפעל הקייטנות; התיישבות; משרד העבודה והרווחה;     מעמד האשה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4950: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

עזתה                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        איגוד המושבים]; מועצה אזורית[עזתה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                       חינוך מבוגרים; כספים; גני ילדים ומעונות יום;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4951: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מטה יהודה                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                     2הוצאו תמונות למיכל התמונות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סניפים- אמונה ; איגוד המושבים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                 מעורבות תנועתית קהילתית[ק "פרוייקט מת; כספים;     לבקוביץ חנה 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4952: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   196- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בכורה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גני ילדים ומעונות יום; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       חוגי הורים- אמונה ; מפעל הקייטנות; תקציב; איגוד המושבים;     לבקוביץ חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4953: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אחיעזר                                                - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               לבקוביץ חנה; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                              כספים; סמינרים;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4955: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שפיר                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גני ילדים ומעונות יום]; מושב[שפיר ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                    מפעל הקייטנות; פולק יהודית; לבקוביץ חנה; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4956: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00486:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קייטנות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   197- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מפעל הקייטנות; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          כספים; לבקוביץ חנה;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4958: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00487:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מרום הגליל                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[מרום הגליל ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             לבקוביץ חנה; מפעל הקייטנות; סניפים- אמונה ; חוגי הורים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4959: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

)                      תל מונד(מועצה אזורית הדר השרון - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      לבקוביץ חנה; סניפים- אמונה ; תל מונד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                           חוגי הורים- אמונה ; איגוד המושבים;     מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4960: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הדר השרון                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   198- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    התנדבות; איגוד המושבים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4961: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

נופש קשישות                                           - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     סניפים- אמונה ; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4962: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדה להתיישבות                                        - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                  1990,1993:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  התיישבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4963: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

התנדבות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                                 26:               סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   199- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4964: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                 13-תיק בחירות הכנסת ה- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל את מפת ההתיישבות הדתית לאומית ואת תוצאות בחירות        :       הערות 

                                                       13-הכנסת ה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              יהלום שאול; הכנסת השלוש עשרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     מפות; היבנר יהודית; סניפים- אמונה ; התיישבות; נמיר פנינה;     בחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4966: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

לשכת היושב ראש הודעות וסיכומים                        - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        כספים; הוכוולד עטא; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4967: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חלוקת סניפים ומזכירות                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בן גדליה רחל; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4968: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

 שנה לאיחוד                     25- ארוע בבניני האומה - מחלקת ארגון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   200- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ירושלים                                                              

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ט"תשמ- שבוע אמונה ; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4969: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מכתבי תודה והערכה                                     - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4974: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מחלקת ארגון                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יקיר מרים; ל"מפד; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4975: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קליטת עולים                                           - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   201- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    נמיר פנינה; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4977: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת התיישבות                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       יקיר מרים; התיישבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4978: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

לוחות שנה                                             - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    יקיר מרים; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4979: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

התרמות של משרד החינוך                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                כספים; משרד החינוך והתרבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4980: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   202- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ציוד משרדי                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4981: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רמות שפירא                          - ימי עיון למנחות - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חינוך; כספים; מנחות הורים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומר לחוברת                                - ימי עיון - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חוגי הורים- אמונה ; מנחות הורים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   חינוך; מלכיאל זהבה; רמות שפירא; הלכה; יהודי אתיופיה;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                                                 המשפחה היהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4987: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ארכיון                                  - חוגי הורים  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1973-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   203- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הלכה; חוגי הורים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               מלכיאל זהבה; מנחות הורים; המשפחה היהודית;     צוקרמן אברהם יהושע 

;  קליטת עליה; חינוך מבוגרים; אוניברסיטת בר אילן; חינוך;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                                                  גליקסברג אילה 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4989: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

 ימי עיון בנושא המשפחה היהודית                       5- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

כנס אמהות          , 1993.5אילן -כנס אמהות בר, 1991.4- היכל שלמה :       הערות 

                                                1992.6-היכל שלמה  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   היכל שלמה; היבנר יהודית; המשפחה היהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;           אוניברסיטת בר אילן; כספים; מלכיאל זהבה; חוגי הורים- אמונה ;     הלכה 

;                                     נריה משה צבי; קטעי עתונות;     מנחות הורים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4990: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוגי הורים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  02-05-1993-     עד01-04-1991-   תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

אינטגרציה       - מכללת אמונה , 1991.7- בית וינשטיין - כנס אמהות :       הערות 

                                                            4.1990

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מנחות הורים; המשפחה היהודית; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   יהודי ברית המועצות; משרד הדתות; חוגי הורים- אמונה ;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                      מכללת אמונה; הלכה; כספים;     מלכיאל זהבה 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4991: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   204- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

קרית אונו                                    - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                           כספים;     קרית אונו 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4992: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ירושלים                                      - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                        ירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4993: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אילן                                      -בר- ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4994: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                             ה בנחלים"כנס תלמידות תהיל[מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   205- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                                  מושב[נחלים ;     יחיאלי מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה4999: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חינוך מבוגרים                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; חינוך מבוגרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                             תקציב; חוגי הורים- אמונה ;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5001: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                     מרכזי לימוד, אמונה- ה "יסוד תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

מכתבים                            , סכומים, טפסים,חומר פרסומי, כתבות 

                                  1980-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  חינוך מבוגרים; יקיר מרים; פרוטוקולים; משרד החינוך והתרבות; סניפים-     אמונה  

;                                                             תקציב;     סמינרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5002: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז בבני ברק                               - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   206- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בני ברק; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5003: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז בקרית אונו                             - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                פלג שושנה; כספים;     קרית אונו 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5004: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז בנתיבות                                - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נתיבות; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5005: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יהדות ברית המועצות                           - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                            קטעי עתונות;     יהודי ברית המועצות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   207- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5006: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז בתל אביב                               - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תל אביב; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                      פלג שושנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5007: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז בירושלים                               - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ירושלים; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                      פלג שושנה;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5008: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המרכז בחיפה                                  - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                  1984,1988:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                חיפה; מלכיאל זהבה; חינוך מבוגרים;     ברנד ניצה 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5009: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   208- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                       סניפי נתיבות, ימי עיון[ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

]                                                      ירושלים, עזתה 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                       1990-1991, 1987-1988:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                ברנד ניצה; חינוך מבוגרים; קליטת עליה; כספים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5010: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בני ברק                                      - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בני ברק; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5011: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תל אביב                                      - ה "תהיל- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ז אמונה בית        " התיק כולל מערכת שעות תשמ1982,1987-1988:תאריך:       הערות 

.                    א"ה ת"ז בתהיל"א ורשימת מורות בשנת תשמ"חזני ת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       המר זבולון; חינוך מבוגרים; תקציב; מלכיאל זהבה; כספים; סניפים-     אמונה  

;                                                         תל אביב;     יקיר מרים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   209- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5015: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

נושא שנתי                                     - תפילה - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל אוצר תחינות לבת ישראל                                  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תפילת נשים; מפעל הקייטנות; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                            היבנר יהודית; מלכיאל זהבה;     הלכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5016: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תרבות                                                 - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מלכיאל זהבה; פרוטוקולים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                תפילת נשים; כספים; חוגי הורים- אמונה ; תקציב; ועדות-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5017: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תכניות של גופים חיצוניים                              - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

 התיק כולל חוברת השתלמויות למנחי קבוצות      1983,1986,1988:תאריך:       הערות 

ט                                                      "הורים תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        אוניברסיטת בר אילן; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       סמינרים; חינוך מבוגרים]; ארגון נשים[נעמת ; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

;                           האוניברסיטה העברית בירושלים;     משרד החינוך והתרבות 

;                   מרכז לימודים יהודיים- שרשים ; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5018: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   210- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

תכניות בסניפים                              "  - מעלה- "מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז לציונות דתית- מעלה ; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5019: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מועצה ציבורית לתרבות המשפחה                    (ד "תמי- מחלקת תרבות :  שם התיק 

)                                                            היהודית 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                        1977,1978,1980,1982:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חוק ההפלות; חינוך מבוגרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          אוניברסיטת בר אילן; נריה רחל; מועצה לתרבות המשפחה היהודית- ד "    תמי 

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5021: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מורשת בית סבא                                         - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

סמל ישראל                    - התיק כולל מקורות עזר בנושא המנורה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בר מצוה; חינוך; הלכה; מלכיאל זהבה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5022: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דגם לתיק תרבות בסניף                                  - מחלקת תרבות :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   211- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סניפים- אמונה ; מלכיאל זהבה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5023: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דוגמא                             - תיק תרבות של סניף - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מלכיאל זהבה; חוגי הורים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5024: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00532:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                  חינוך הסברה ותרבות- [מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                             1967-1977,1984:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חינוך; ועדות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   תקנון; מלכיאל זהבה; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; ג-הועידה הארצית ה-     אמונה  

;                                                        בחירות לכנסת; ל"    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5053: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00533:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קייטנות לאמהות ברוכות ילדים                           - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 7/12:             סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   212- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  יקיר מרים; מפעל הקייטנות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5056: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00534:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כ תרבות                                     "ישיבות ופ- מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרוטוקולים; מלכיאל זהבה; ועדות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        מפעל הקייטנות; סמינרים; ברנשטיין צבי; מעמד האשה; מנחות הורים;     חינוך 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5057: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

)                                 פעולות(חינוך תנועתי - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כספים; חינוך; מלכיאל זהבה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5058: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00536:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שונות                                         - תרבות - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יקיר מרים; ועדות- אמונה ; מלכיאל זהבה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                מפעל הקייטנות; סניפים- אמונה ; כספים;     כשרות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   213- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5059: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00537:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חומרים                                -  שנות מדינה 40- מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    איגוד המושבים; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5061: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00538:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרויקטים                                              - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; סניפים- אמונה ; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      מלמד חנה; יקיר מרים; פולק יהודית; היבנר יהודית;     גני ילדים ומעונות יום 

];                       תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; ועדות- אמונה ;     קרל עדה 

];                                                      כפר ילדים[    נוה מיכאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5065: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00539:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כפר יונה                                              - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מעמד האשה; יוטב יעל; כספים; כפר יונה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    מנחות הורים 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5068: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00540:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יוטב יעל                                  - אור יהודה - מחלקת תרבות :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   214- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מלכיאל זהבה; יוטב יעל; כספים; אור יהודה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                       הלכה; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5070: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                     איגוד המושבים:  [שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                      541קיימים שני תיקים שמספרם :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         התנדבות; נשיא המדינה; לבקוביץ חנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           יקיר מרים; תקשורת;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5074: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

יוטב יעל                                              - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      541קיימים שני תיקים שמספרם :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כספים; יוטב יעל; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                 בן גדליה רחל]; ישוב[    אלקנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5075: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00542:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הוד השרון                                             - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   215- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; תקשורת; יוטב יעל; הוד השרון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5076: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00543:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קרית אונו                                             - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                            1991-1993, 1982:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; התנדבות; יוטב יעל; קרית אונו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                 מפעל הקייטנות; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ;     יקיר מרים 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5078: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00544:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אשדוד                                                 - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יקיר מרים; בן גדליה רחל; אשדוד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                    פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5079: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00545:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אדף מרים                                      - שדרות - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אדף מרים; כספים; מועצות דתיות; שדרות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   216- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5081: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00546:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בן מנחם שולי                                  - אשדוד - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                         2' הוצאו תמונות למיכל מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרוטוקולים; כספים; בן מנחם שולי; אשדוד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                       קטעי עתונות;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5083: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אביטן חנה                                      - יבנה - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                          2.הוצאו תמונות למיכל מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; קליטת עליה; אביטן חנה; יבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                בן גדליה רחל; ועדות- אמונה ; בר מצוה;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5084: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קרית מלאכי                                            - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מאזן[דין וחשבון כספי ; קרית מלאכי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5085: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00549:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אשקלון                                                - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   217- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פולק יהודית; בן גדליה רחל; כספים; אשקלון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  בית הדין הרבני;     מעמד האשה 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5087: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00550:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

שדרות                                                 - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יקיר מרים; כספים; אדף מרים; שדרות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                       לוי יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5094: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00551:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניף יבנה                                             - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               כספים; יבנה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5095: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00552:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סניף אשקלון                                           - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             כספים; אשקלון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   218- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5096: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00553:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מגבית                                                 - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; סניפים- אמונה ; בן גדליה רחל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5097: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00554:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דף נוכחות שעות                                        - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5098: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00555:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

אישורים למלגה                                         - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5099: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00556:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תפילה                                                 - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                     התיק כולל חומר בנושא התפילה:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   219- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מלכיאל זהבה; תפילת נשים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                           הלכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5100: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00557:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בן מנחם שולי                                  - אשדוד - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                כספים; בן מנחם שולי; אשדוד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5101: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00558:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

בן גדליה רחל                    - לשכת המיסים המרכזית - מחלקת תרבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; סניפים- אמונה ; בן גדליה רחל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5104: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00559:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                         40.מס-12.ידיעונים ממס- המדור לפרסום והסברה :  שם התיק 

 אגרות מידע לחברות ההנהלה                                         10 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                             35,36.חסרים ידיעונים מס, 149ראה תיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יחיאלי מרים; מפעל הקייטנות; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     קליטת עליה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   220- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5107: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חברות הנהלה                            .3סניף תל אביב .2דפי פעולה .1:  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.      א ורשימת מועמדות לועידה"התיק כולל רשימת חברות מועצת סניף ת:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תקנון; התנדבות; ועדות- אמונה ; נריה רחל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     הוכוולד עטא; בחירות לכנסת; גורן צפיה]; כתב עת[ניב החברה ;     היבנר יהודית 

;              יקיר מרים; קטעי עתונות; שרות לאומי; יחיאלי מרים; כספים;     תקציב 

;                      פרוטוקולים; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; סניפים-     אמונה  

;    שטרן קטן שרה; סנהדראי טובה; מאיר מרים; מעמד האשה]; כפר ילדים[    נוה מיכאל  

;        קליטת עליה; הרצוג פנינה; אליאש מרים; קרל עדה;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                                                      מיכאל חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5113: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חברות ההנהלה                           .3סניף תל אביב .2דפי פעולה .1:  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ועדות- אמונה ; גליקסברג אילה; ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];        כפר ילדים[נוה מיכאל ; פרוטוקולים; תקנון; תקציב]; כתב עת[    ניב החברה  

;  מאיר מרים; אליאש מרים; סנהדראי טובה; יחיאלי מרים; תירוש לאה;     שטרן קטן שרה 

;    קנדה- ל "אמונה בחו; גני ילדים ומעונות יום; כספים; מיכאל חנה;     קליטת עליה 

;                          התנדבות; הכנסת השמינית; ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5127: מספר פריט 

')      א    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

הנהלה                                                 - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ההנהלה הארצית והועד הפועל          , המרכז: התיק כולל רשימת חברות:       הערות 

וחברות שנבחרו בועידה הארצית השלישית                               



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   221- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; סנהדראי טובה; יחיאלי מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     שטרן קטן שרה; נריה רחל; קרל עדה; פולק יהודית; גורן צפיה;     גליקסברג אילה 

;       סניפים- אמונה ; כספים; אליאש מרים; יקיר מרים; בן נתן רפאל;     הרצוג שרה 

;                                                               תקציב;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5131: מספר פריט 

')      ב    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מזכירות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חינוך מבוגרים; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; סאדאת אנואר מוחמד]; תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; בחירות לכנסת; ל"מפד;     תקציב 

; אליאש מרים; יחיאלי מרים; מלכיאל זהבה; פרוטוקולים; נריה רחל; סניפים-     אמונה  

];    כתב עת[ניב החברה ; בת ים; משרד החינוך והתרבות; יקיר מרים;     סנהדראי טובה 

; מועצה לתרבות המשפחה היהודית- ד "תמי; שטרן קטן שרה; ארגוני נשים;     שרות לאומי 

];     כפר ילדים[נוה מיכאל ]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; בנק המזרחי;     כספים 

;                                            הרצוג שרה; תירוש לאה;     מיכאל חנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5136: מספר פריט 

')      ג    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדת הסברה                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   יחיאלי מרים; אליאש מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  ועדת פרסום והסברה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5138: מספר פריט 

')      ד    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ל                                           "רשימת תאד- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   222- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל את מפקד הבוחרים ומספר הצירים של סיעת החברות            :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים; בחירות לכנסת; ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       יקיר מרים; ה-הועידה ה- ל "מפד; סנהדראי טובה; אליאש מרים;     יחיאלי מרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5140: מספר פריט 

')      ה    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ועדות שונות                                           - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סמינרים; ועדות- אמונה ; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                              סניפים- אמונה ;     מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5142: מספר פריט 

')      ו    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ל                       "ת וסיכומים על פעילות תאד"דוחו- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קליטת עליה; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    התנדבות; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5145: מספר פריט 

')      ז    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה הארצית                                         - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   223- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סנהדראי טובה; ל"מפד; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              ועדות- אמונה ; יקיר מרים; תירוש לאה; אליאש מרים;     שטרן קטן שרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5146: מספר פריט 

')      ח    ( 8:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים שונים                                      - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מנחות הורים; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                         חוגי הורים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5147: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00562:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פרוטוקולים                                            - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בית הדין הרבני; פרוטוקולים; מלכיאל זהבה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    פולק יהודית; יקיר מרים; סנהדראי טובה; שרות לאומי; קליטת עליה;     בורג יוסף 

;     גני ילדים ומעונות יום; שטרן קטן שרה; יחיאלי מרים; מפעל הקייטנות;     כספים 

;       גורן צפיה; הרצוג שרה; תקנון; ארגוני נשים; אולפנת נאות אברהם;     קרל עדה 

;         בחירות לכנסת; עתון יומי- הצפה ]; בית ספר[מרכז מרים ;     גליקסברג אילה 

;       היבנר יהודית; תירוש לאה; סניפים- אמונה ; התנדבות; עפולה-     בית הילדים  

];           כתב עת[ניב החברה ; נמיר פנינה; תקציב; ועדות- אמונה ;     אליאש מרים 

];       תיכון מקצועי[אלישבע מיכאל ; הפועל המזרחי בישראל; ל"    הפועל המזרחי בחו 

;        חינוך מבוגרים; תכנית השכלה ללומד המבוגר- תהילה ; חוגי הורים-     אמונה  

];                                                      כפר ילדים[    נוה מיכאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5151: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00563:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק הסכמים וחוזים                                 - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   224- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1973-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ב                          ,ד,ז,,ט,ל,כ,ס,צ,פ:הוצאו החוצצים הריקים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חוזים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5153: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מ                             "ת ותקציבים תשד"דוחו- המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סניפים- אמונה ; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5154: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ה                             "ת ותקציבים תשמ"דוחו- המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סניפים- אמונה ; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                           עדיני לאה;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5155: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ו                              "ת תקציבים תשמ"דוחו- המחלקה לגיל הרך :  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  

   225- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     סניפים- אמונה ; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                           עדיני לאה;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5157: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ז                              "ת תקציבים תשמ"דוחו- המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עדיני לאה; תקציב; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5158: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

משרד החינוך                                       - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                              1985התיק כולל רשימת גני ילדים לשנת :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גני ילדים ומעונות יום; תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    חוזרים; ויס חדוה; סניפים- אמונה ; עדיני לאה; כספים;     משרד החינוך והתרבות 

;                                                                          חינוך 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5160: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

משרד החינוך                                       - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1995-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              כספים; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      עדיני לאה; תקציב; ויס חדוה; חוזרים; חינוך; חוזים;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5164: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00566:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   226- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

משרד הסעד והרווחה                   - משרדי ממשלה - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1985-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד העבודה והרווחה; משרד הסעד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                  פולק יהודית; סניפים- אמונה ; כספים;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5165: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00566:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

משרד הסעד והרווחה                   - משרדי ממשלה - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                      סניפים- אמונה ; משרד הסעד; כספים;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5167: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ת                                    "תקציבים דוחו- המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עדיני לאה; תקציב; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5168: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ת                                    "תקציבים דוחו- המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   227- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עדיני לאה; תקציב; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                             סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5171: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00568:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוזרים חשובים כללי למעונות                        - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1993-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

 ורשימת מפקחות         7/1986בתיק רשימת מעונות יום של אמונה לשנת :       הערות 

ומרכזות                                                           

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        יחיאלי מרים; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     שטרן קטן שרה; הלכה; סניפים- אמונה ; כספים; עדיני לאה; חוזרים;     ויס חדוה 

;                                                                      נודל אידה 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5175: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מעונות יום                     - חוזרים של המחלקה - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גני ילדים ומעונות יום; ויס חדוה; חוזרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    שטרן קטן שרה; פרוטוקולים; עדיני לאה; פולק יהודית; כספים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5177: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

חוזרים של המחלקה מעונות יום                       - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גני ילדים ומעונות יום; חוזרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   228- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     נמיר פנינה; ויס חדוה; מכללת אמונה; כספים; סניפים- אמונה ;     גולדברג סימה 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5181: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00570:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מזכירות                                           - המחלקה לגיל הרך :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יקיר מרים; כספים; חוזרים; סניפים- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                  שטרן קטן שרה;     פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5183: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                      דואר יוצא[כללי - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  01-08-1991-     עד22-01-1991-   תאריך התיק מ 

                                                 3/24:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מפעל הקייטנות; כספים; ל"מפד; יוטב יעל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;       היבנר יהודית; התנדבות; סניפים- אמונה ; ב"תשנ- שבוע אמונה ;     יקיר מרים 

;                      פרוטוקולים; בן גדליה רחל; מלמד חנה; הלכה;     פולק יהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5184: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

כללי                                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  01-03-1992-     עד11-04-1991-   תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סניפים- אמונה ; ועדות- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;   תקציב; התנדבות; ועדת פרסום והסברה- אמונה ; כספים; יקיר מרים;     פולק יהודית 

;                          ב"תשנ- שבוע אמונה ; חוזים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   229- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5188: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                      דואר יוצא[כללי - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1/24:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ועדות- אמונה ; כספים; התנדבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;             לבקוביץ חנה; סניפים- אמונה ; יקיר מרים; בסוק נחמה;     פולק יהודית 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5189: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                      דואר יוצא[כללי - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  16-05-1990-     עד01-06-1989-   תאריך התיק מ 

                                                 2/24:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; סניפים- אמונה ; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                              תקציב; מפעל הקייטנות; מלכיאל זהבה;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5190: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                      דואר יוצא[כללי - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  31-12-1990-     עד01-05-1990-   תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; יקיר מרים; המר זבולון; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

; ועדות- אמונה ; פולק יהודית; יחיאלי מרים; מלמד חנה; סניפים- אמונה ;     התנדבות 

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5192: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   230- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מזכירות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; פולק יהודית; יקיר מרים; חוקה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                שטרן קטן שרה; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; הוכוולד עטא;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5193: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00575:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

מזכירות                                               - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרוטוקולים; יקיר מרים]; כתב עת[ניב החברה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];              מעורבות תנועתית קהילתית[ק "פרוייקט מת; כספים; סניפים-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5203: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק הועידה יקיר מרים                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.           התיק מכיל קובץ נוהלים לבחירות לועידה ולמועצות הסניפים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פולק יהודית; פרוטוקולים; יקיר מרים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;               סניפים- אמונה ; עדיני לאה; שטרן קטן שרה; ועידת היובל-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5205: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק הועידה יקיר מרים                                  - מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   231- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התיק מכיל קובץ נוהלים לבחירות לועידה ולמועצות הסניפים            :       הערות 

.                                            ורשימת הצירות לועידה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    יקיר מרים; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              תקנון; כספים; סנהדראי טובה; שטרן קטן שרה; ועידת היובל-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5208: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תיק הועידה                       - רשימת צירות לועידה - מחלקת ארגון :  שם התיק 

מרים יקיר                                                            

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                התיק מכיל את רשימת הצירות לועידה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סניפים- אמונה ; ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5209: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00577:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                    12-הכנסת ה- ט "פרסומי בחירות תשמ:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל"מפד; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                    סניפים- אמונה ;     פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5211: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00578:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                 הצופה[ל החמישית "עתונות מועידת מפד:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   232- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קטעי עתונות; ה-הועידה ה- ל "מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                    המר זבולון; בורג יוסף; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5212: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00579:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ל                                        "המפד- קטעי עתונות מיוחדים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בורג יוסף; המר זבולון; ל"מפד; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];                                                  סיעה[למפנה ;     בן נתן רפאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5213: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00580:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות מיוחדים                                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                     דרורי יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5215: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00581:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות שונים                                          - ל "המפד:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קטעי עתונות; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   233- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   בן נתן רפאל]; סיעה[למפנה ; בורג יוסף; מלחמת יום הכיפורים; פרסומים; ל"    מפד 

;                                   שאקי אברהם שלום; דרוקמן חיים;     המר זבולון 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5228: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00582:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

רפאל יצחק                       , ד"מצ, בני עקיבא- קטעי עתונות כללי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קטעי עתונות; שפירא יוסף; בן נתן רפאל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;  ל"מפד; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ; נריה משה צבי; בן יעקב יוחנן;     הרצוג חיים 

;     דרוקמן חיים; ברנשטיין צבי]; ארגון נשים[נעמת ; רפאל יצחק;     בן מאיר יהודה 

;        ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; המר זבולון; בורג יוסף]; סיעה[    למפנה  

;                                                     גורן שלמה;     ורמוס דניאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5230: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00583:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                   1983-כותרת ראשית - 1980העולם הזה ] -עתונים שונים:  [שם התיק 

                               1983- סופשבוע  - 1980- -פנים אל פנים  

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המר זבולון; בורג יוסף; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;     גלס דוד; אבוחצירא אהרן]; תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ]; מושב[    שדה יעקב  

;                                                                  בן מאיר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5231: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00584:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

]                                                 קטעי עתונות שונים:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   234- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; ישיבות תיכוניות; ישיבות הסדר; קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;      לוי יצחק; יהלום שאול; ינון מיכה; המר זבולון; ישיבת נוה הרצוג;     אולפנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5233: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00585:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

                                    12-הכנסת ה- ט "פרסומי בחירות תשמ:  שם התיק 

                                                 24:               סימול מקורי 

.                                              תיק ריק. חסר תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5234: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00586:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

 יומנים שנתיים שהוצאו על                     16- מחלקת פרסום והסברה :  שם התיק 

ידי מחלקת פרסום והסברה                                               

                                  1994-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5235: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00587:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

,                         ד"תשמ- ד "ועידת היובל תרצ- ת מועידות "דוחו:  שם התיק 

                          1991הועידה החמישית , 1978- הועידה השלישית  

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

והועידות         , התיק מכיל פרסומים מטעם אמונה לקראת ועידת היובל:       הערות 

'.                                                      ה-וה' ג-ה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ג-הועידה הארצית ה- אמונה ; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                             ועידת היובל- אמונה ; ה-הועידה הארצית ה-     אמונה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   235- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5237: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00588:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דוגמאות שונות מפרסומי אמונה                    - מחלקת פרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5238: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00589:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דוגמאות שונות מפרסומי אמונה                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

]                                           אגרות ברכה ועוד, גלויות[ 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5239: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

דוגמאות שונות מפרסומי אמונה                  - המחלקה לפרסום והסברה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

הועידות ופעילויות             , התיק מכיל פרסומים של מוסדות החנוך:       הערות 

.                                                 כלליות של אמונה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל016:                   מספר יחידה5240: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00591:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   236- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אמונה                                                               : שם יחידה 

תקציבי אמונה                                                 - החשב :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

ד        "תשמ, ג"תשמ, ב"התיק מכיל חוברות בשם הצעת תקציב לשנים תשמ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה5248: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תקציבי אמונה                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

ן     "ט תש"תשמ,ח"תשמ,ו"התיק מכיל חוברות בשם הצעת תקציב לשנים תשמ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה5249: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

תקציבי אמונה                                                        :  שם התיק 

                                  1995-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

ד      /ג"תשנ, ב"תשנ, א"התיק מכיל חוברות בשם הצעת תקציב לשנים תשנ:       הערות 

ו                                                 /ה"תשנ, ה/ד"תשנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה5250: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

ט                            " תשמ11-הועידה ה] ועידות איגוד המושבים:  [שם התיק 

ד                                                   " תשנ12-הועידה ה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   237- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    איגוד המושבים; פרסומים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                   יב-הועידה ה- איגוד המושבים ; יא-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה5251: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

המועצה לתרבות המשפחה                       [ד "חומר מיום עיון של תמי:  שם התיק 

נריה רחל                                                   ] היהודית 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מועצה לתרבות המשפחה היהודית- ד "תמי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                                                       נריה רחל 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה5252: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

פנקסים חדשים למגבית                                                 :  שם התיק 

                                                 25:               סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל016:                   מספר יחידה5253: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק100: מספר מחזור 

אמונה                                                               : שם יחידה 

סכסים                                  -כרטיסי ברכה של החוגים האנגלו:  שם התיק 

                                                 25:               סימול מקורי 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   238- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

                                              742: כ פריטים"סה 

                                             47.4: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              742:   כ מלאי"סה 




