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

* 

;                                                                    020   מי    

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

      1:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5274: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי הישראל                                : שם יחידה 

ל                                  "מזכ- גרעין תקוה - איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב; חינוך דתי; משרד הדתות; יהלום שאול; גרעין תקוה;     איגוד המושבים 

;                                                חקלאות;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      1:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5275: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מימון                       , כפר יעבץ, ה"כפר הרא, ישעי, יושיביה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 82/79/5:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      כספים; נדיבי חיים; משרד הדתות; דור המשך- איגוד המושבים ;     משרד החקלאות 

];                             מושב[כפר מימון ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;       ביטוחים]; מושב[ישעי ; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;     חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ]; מושב[ה "כפר הרא]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;       הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; תקנון; ויץ רענן]; מושב[    כפר יעבץ  

];                                                     מושב[יושיביה ;     חקלאות 

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

      1:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5276: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מחולה                                        , חספין, חדיד, חזון:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 82-81/6:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שפירא יוסף; כספים; תקציב; נדיבי חיים]; מושב[מחולה ]; מושב[    חזון  
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--------------------------------------------------------------------------------

];   מושב[טפחות ; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; פרוטוקולים;     גולן אברהם 

;                   משרד העבודה והרווחה]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    חדיד  

];                         ישוב קהילתי[חיספין ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;             דרובלס מתתיהו; ישיבת הגולן; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                         בוררות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      1:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5277: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיספין                                             , חמד, חדיד, חזון:  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 81/12:            סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      מושב[חזון ]; ישוב קהילתי[חיספין ; נדיבי חיים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;        משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; גולן אברהם;     כספים 

];   מושב[חדיד ; מדרשת הגולן; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; תקציב;     בגין מנחם 

;             אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ]; מושב[חמד ;     משרד העבודה והרווחה 

;                         בוררות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      1:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5278: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                          גאולי תימן, גן אור, גבעת חנניה, גדיד, גפן:  שם התיק 

דלתון                                                      , גבעולים 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 81/15:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               דרובלס מתתיהו]; מושב[כפר חנניה ]; מושב[גבעולים ]; מושב[    גדיד  

];                          מושב[גן אור ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                             פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                     מושב[גאולי תימן ; תקנון;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                     איגוד המושבים]; מושב[דלתון ; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

;                                                חקלאות;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      2:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5280: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עוזה                   , נצר סירני, נחושה, נועם, ניר עציון, ניר גלים:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 
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                                                 82/55:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     נדיבי חיים]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  פרוטוקולים]; מושב שיתופי[ניר עציון ; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                             מושב[נחושה ; משרד העבודה והרווחה]; מושב[    נועם  

;           ויץ רענן; גרעין נחושה; כספים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                              ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[    נצר חזני  

;            בוררות; חקלאות]; מושב[עוזה ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

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

      2:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5281: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                      , ם"יד רמב, יושיביה, ישעי:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/42:            סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תקציב; משרד החקלאות]; מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          כספים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     נדיבי חיים 

;            שפירא יוסף]; מושב[ם "יד רמב; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                  מושב[יושיביה ; בוררות; חקלאות; מפות]; מושב שיתופי[    יונתן  

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

      2:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5282: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר                     ,כפר מימון, כפר יעבץ, ה"כפר הרא, כלנית, ישעי:  שם התיק 

פינס                                                                 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/7:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                            מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             משרד החקלאות]; מושב[כלנית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];       מושב[ה "כפר הרא; תקציב; פרוטוקולים; נדיבי חיים;     משרד העבודה והרווחה 

];            מושב[כפר יעבץ ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[    כפר מימון  

;                            חקלאות]; מושב[כפר פינס ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  
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     4- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5284: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלמה                                                  , עזריאל, עוזה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/41:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];             מושב[עזריאל ]; מושב[עוזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; מושב[    עלמה  

;    נדיבי חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;   פרוטוקולים; גולן אברהם; אגודה שיתופית- מושבי הגליל ;     משרד העבודה והרווחה 

;           יב-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; חקלאות; דור המשך-     איגוד המושבים  

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

      3:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5286: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרחיה                    , זרועה, זמרת, הזורעים, דלתון, גפן, גבעולים:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 8/76:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                              לשכבה הצעירה" דלתון"בתיק עלון בשם :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];             מושב[גפן ]; מושב[גבעולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];      מושב[זרחיה ]; מושב[זרועה ]; מושב[זמרת ]; מושב[הזורעים ]; מושב[    דלתון  

;    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     כספים 

];                    מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד העבודה והרווחה;     נדיבי חיים 

;                         בורג יוסף; פרוטוקולים; אגודה שיתופית-     מושבי הגליל  

;                                           חקלאות; דור המשך-     איגוד המושבים  

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

      3:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5287: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גפן                                    , גני טל, גבעולים, גאולי תימן:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/67:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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];       מושב[גני טל ]; מושב[גאולי תימן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; לנדשטיין אברהם; משרד החקלאות]; מושב[    גפן  

;     נדיבי חיים; חקלאות; כספים; ביטוחים; פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד העבודה והרווחה 

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

      4:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5290: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרום                                            , תקומה, תעוז, תירוש:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 87:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              מושב[תעוז ]; מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     משרד החקלאות 

;            חקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד העבודה והרווחה 

;                    פרוטוקולים; בית משפט השלום; תקציב; בתי כנסת;     נדיבי חיים 

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

      4:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5292: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   רמת מגשימים, קשת, קטיף, צפריה, פורת, קרני שומרון:  שם התיק 

רווחה                                                                

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/86/11:         סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; מושב[צפריה ]; מושב[פורת ; קרני שומרון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];            מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב שיתופי[קשת ]; מושב שיתופי[    קטיף  

;                משרד החקלאות; משרד העבודה והרווחה]; מושב[רווחה ;     פרוטוקולים 

;       משרד השיכון; כספים; חקלאות; נדיבי חיים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;            המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; תקציב; משרד הדתות;     בתי כנסת 

];                         מאזן[דין וחשבון כספי ; דרובלס מתתיהו;     גרעין שלהבת 

;                             זוילי נסים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

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

      4:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5294: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדי                        , שדה יעקב, שדה אילן, שיבולים, רחוב, רויה:  שם התיק 

תרומות                                                               



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/12:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              מושב[רחוב ]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];        מושב[שדי תרומות ]; מושב[שדה יעקב ]; מושב[שדה אילן ]; מושב[    שיבולים  

;                    בתי כנסת; זוילי נסים; נדיבי חיים; דרובלס מתתיהו;     חקלאות 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                    פרוטוקולים; תקציב; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;              בית משפט השלום; דור המשך- איגוד המושבים ;     משרד העבודה והרווחה 

;                                                                ישיבת תקות יעקב 

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

      4:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5295: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גליל                    , גליל עליון, עמק לוד, עזתה- מועצות אזוריות :  שם התיק 

,             יבנה, מרום הגליל, בקעת בית שאן, שפיר, הדר השרון, תחתון 

מודיעים                                                              

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מועצה אזורית[מרום הגליל ]; מועצה אזורית[שפיר ]; מועצה אזורית[    הדר השרון  

;       משרד השיכון; פרוטוקולים; משרד החקלאות; כספים]; מועצה אזורית[    מודיעים  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                         תקציב; ועדה חקלאית-     איגוד המושבים  

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

      5:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5299: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   משרד העבודה, משרד השיכון, משרד הפנים, משרד הדתות:  שם התיק 

שונות                                   , דור המשך, משרד רשם האגודות 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/8:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 נדיבי חיים; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



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

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

                                                 

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

;       חקלאות; דרובלס מתתיהו; דור המשך- איגוד המושבים ;     משרד העבודה והרווחה 

;          ביטוחים; משרד השיכון; משרד החינוך והתרבות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                                                     משרד הפנים 

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

      5:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5300: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 82/85:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל שמות חדשים שהוחלט עליהם בועדת השמות הממשלתית           :       הערות 

.                                            שליד משרד ראש הממשלה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   דור המשך- איגוד המושבים ; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  חקלאות; בן נתן רפאל; אוניברסיטת תל אביב]; ישוב קהילתי[חיספין ;     פרוטוקולים 

;    המר זבולון; בורג יוסף; המחלקה לדת- איגוד המושבים ; ויץ רענן;     קליטת עליה 

;          בן מאיר יהודה; סמינרים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     כספים 

;                                              תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      5:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5302: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   ועדת המשך, ועדת קרקעות, ועדת מכסות, משרד החקלאות:  שם התיק 

שרות והדרכה                                                          

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/75:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            חקלאות; תקציב; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 מינהל מקרקעי ישראל]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;     נדיבי חיים; גולן אברהם; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

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

      6:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5305: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ההסתדרות הציונית העולמית                                            :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 זוילי נסים; חקלאות; דור המשך- איגוד המושבים ; כספים;     תקציב 

;                                                            תנועת מושבי העובדים 

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

      6:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5306: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   מבטח, מחלקת החינוך, מלגות, ל"נח, גרעינים, אליצור:  שם התיק 

ועדת בקורת              , ח"קופ, מחלקת המסים, ועד הפועל, קרן המושבים 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/59:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

.                           התיק כולל את רשימת מושבי הפועל המזרחי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מועצה אזורית[שפיר ; פרוטוקולים; בן יעקב יוחנן; גרעין נצרים;     נדיבי חיים 

;                    אבטבי אליעזר; לוי יצחק; דור המשך- איגוד המושבים ;     כספים 

;                                              חקלאות; ועדות-     איגוד המושבים  

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

      6:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5307: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל התיכון                  , חבל הגליל, חבל הצפון- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/86/11:         סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                               נדיבי חיים; כספים; תקציב; פרוטוקולים;     חקלאות 

;                                         חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

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

      6:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5308: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/27:          סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     אבטבי אליעזר; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           ועדות- איגוד המושבים ; תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     פרוטוקולים 

;                                                                   מועצת הפרחים 

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

      6:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5309: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                            , מועצת הפרחים:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/28:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מועצת הפרחים; פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     מועצת החלב 

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

      7:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5343: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מקורות                                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 81/37:            סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; כספים; חקלאות; קטעי עתונות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                          חברת מים-     מקורות  

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

      7:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5345: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הבטנים                  , מועצת הכותנה, מועצת הלול, מועצת הבקר:  שם התיק 

ירקות               , עופות, פירות, ארגון מגדלי הפרחים, מועצת הירקות 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 109:              סימול מקורי 

                                                         2001: 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  

;       מועצת הבקר; תקציב; חקלאות; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           מועצת הירקות; מועצת הבטנים; מועצת הלול; מועצת הכותנה;     מועצת החלב 

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

      7:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5346: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 83/71:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצת הלול; פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      8:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5347: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות                     , הסוכנות צפת, הסוכנות חיפה, א"הסוכנות ת:  שם התיק 

ירושלים                                                              

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 110:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               יודנפרוינד אריה; תקציב; המועצה הציונית בישראל; כספים;     חקלאות 

;              מפות; ויץ רענן; פרוטוקולים; התנדבות; דור המשך-     איגוד המושבים  

;   קליטת עליה]; מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד האוצר;     ההסתדרות הציונית העולמית 

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

      8:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5348: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ידיעונים שיצאו                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 80/77:            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  

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

                                                 

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

;                                פרסומים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      8:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5349: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/78:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חקלאות; נדיבי חיים; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ק אהרון'ז; ועדות- איגוד המושבים ; משרד העבודה והרווחה; תקציב;     כספים 

;               דרובלס מתתיהו; ויץ רענן; משרד השיכון; גולן אברהם;     פרוטוקולים 

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

      9:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5350: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חברת פיתוח                   , חברה לפיתוח אזור המרכז, תנועת המושבים:  שם התיק 

ועד הפועל של הסתדרות המרכז החקלאי           , קופת חולים, מרום הגליל 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 70/44:            סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      משרד האוצר; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    תקציב; יודנפרוינד אריה; דור המשך- איגוד המושבים ; ועדות-     איגוד המושבים  

;                                                         חקלאות;     נדיבי חיים 

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

      9:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5352: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית מאיר                                      , בית הגדי, בית גמליאל:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 82/99:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          נדיבי חיים]; מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



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

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

                                                 

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

;     המר זבולון; שטרן קטן שרה; חינוך דתי; משרד החקלאות;     משרד החינוך והתרבות 

;            המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כפר נחמן סירקין;     פרוטוקולים 

];                   מושב[בית מאיר ; בתי כנסת; מועצות דתיות]; מושב[    בית הגדי  

;           כספים; חקלאות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; מפות;     משרד העבודה והרווחה 

;                                                          בוררות; ק אהרון'    ז 

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

      9:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5353: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     אמונה, בני עקיבא, יפו מור, ארגון קניות.- ל.ק.י:  שם התיק 

אגודה לטיפוח חברה ותרבות                         , מרכז עולמי, הצופה 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/60:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              נדיבי חיים; חקלאות; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     פרסומים; ועדות- איגוד המושבים ; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;              בני עקיבא בישראל; בן יעקב יוחנן;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

;        קרונה משה; ההסתדרות הציונית העולמית; עתון יומי- הצפה ;     דיאמנט אברהם 

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

      9:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5354: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת ביסוס                                 , ועדה מייעצת, מרכז חקלאי:  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/16:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

,           ת ארועים ופעילות במועצות אזוריות שונות"התיק כולל דוחו:       הערות 

.            חישוב רווחיות בהוצאת המרכז החקלאי" אבוקדו"ח בשם "ודו 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ועדות- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          נדיבי חיים; כספים; חקלאות; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      9:             מספר מיכל020:                   מספר יחידה5355: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב כפר תפוח                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/61:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   בנק המזרחי; כפר תפוח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  ספרי קודש; כספים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     משרד העבודה והרווחה 

;   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[דין וחשבון כספי ; חקלאות;     נדיבי חיים 

;                                                                  הנהלת חשבונות 

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

      10:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5362: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גבעת חנניה                                , גבעולים,גאולי תימן, ברקת:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/2:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     נדיבי חיים; ק אהרון'ז]; מושב[ברקת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                פרוטוקולים]; מושב[גבעולים ; משרד החקלאות]; מושב[    גאולי תימן  

];            מושב[כפר חנניה ; משרד העבודה והרווחה; בתי כנסת;     בית משפט השלום 

;                                     גולן אברהם; מפות; חקלאות]; מושב[    כלנית  

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

      10:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5363: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פורת                                                  , עלמה, עזריאל:  שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 82-77/3:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תקציב; בתי כנסת; חקלאות; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; ק אהרון'ז; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד העבודה והרווחה;     משרד החקלאות 

];            מושב[עלמה ; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     פרוטוקולים 

;                      כספים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     גולן אברהם 

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

      10:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5365: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דור המשך                                                            :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 87/91:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת בשם הטיפול בדור ההמשך בהוצאת הסוכנות היהודית          :       הערות 

.                                                     האגף לקליטה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                          חקלאות; כספים; הימן יהושע; נדיבי חיים;     גולן אברהם 

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

      11:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5367: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר                        , ניר גלים, נחום, נחלים, נוב, משואות יצחק:  שם התיק 

עציון                                                                

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87-86/9:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       כספים; משרד החקלאות; נדיבי חיים;     משרד העבודה והרווחה 

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;   חקלאות; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];          מושב[נחלים ; פרוטוקולים; ק אהרון'ז; ועדות- איגוד המושבים ;     תקציב 

;  סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ]; מושב[נחם ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;        מינהל מקרקעי ישראל]; מושב שיתופי[ניר עציון ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

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

      11:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5369: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל                       , הנהלת המחלקה, חבל הנגב- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

הועד הפועל הציוני               , א"ת, חבל הגליל, חבל הצפון, ירושלים 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/54:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      פרוטוקולים; נדיבי חיים; משרד העבודה והרווחה; דור המשך-     איגוד המושבים  



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

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

                                                 

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

;           זוילי נסים; ויץ רענן; חקלאות; משרד החקלאות; דרובלס מתתיהו;     תקציב 

;                            תקנון; מפות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

.     מערכת היחסים בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית.א.  חוברות3התיק כולל  

.   דפי מידע- אזור עזתה .ג. 1981דפוסי ההצבעה של מושבי עובדים בבחירות לכנסת .ב 

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

      11:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5370: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                               נוב:  "שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 85/82/50:         סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      כספים]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        נדיבי חיים; משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;          חקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; פרוטוקולים; ק אהרון'    ז 

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

      12:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5371: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברית פקוח                      , מינהל מקרקעי ישראל, ועדה בין מוסדית:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 86/49:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                   בתיק רשימת מושבי הפועל המזרחי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       מינהל מקרקעי ישראל; פרוטוקולים; משרד החקלאות;     חקלאות 

;                כספים; תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ; ועדות-     איגוד המושבים  

;                             נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

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

      12:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5372: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברקת                                                         , בדולח:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/63:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;  נדיבי חיים]; מושב[ברקת ]; מושב[בדולח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           משרד העבודה והרווחה; כספים; חקלאות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                  ק אהרון'ז; פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                   מפות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                             בוררות; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      12:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5373: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טפחות                                      , טירת יהודה, חספין, חדיד:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/66:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פרוטוקולים]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               נדיבי חיים; משרד החקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                  חקלאות; משרד העבודה והרווחה;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;      מדרשת הגולן]; ישוב קהילתי[חיספין ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;      משרד השיכון; דרובלס מתתיהו; בנק המזרחי; אגודה שיתופית חקלאית-     חיספית  

;                           תקנון; גולן אברהם; כספים]; מושב[טפחות ;     בתי כנסת 

;                  בוררות; ק אהרון'ז; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      13:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5377: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נדיבי חיים                                             - טופל בשוטף :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 52:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; ל"מפד; כספים; תקציב; חקלאות; משרד החקלאות; משרד העבודה והרווחה;     נדיבי חיים 

;             המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; תקנון;     הכנסת האחת עשרה 

;  ויץ רענן; דור המשך- איגוד המושבים ; משרד הפנים; משרד המשפטים;     משרד השיכון 

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

      13:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5378: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   משרד הקליטה, משרד העבודה, משרד הדתות, משרד הפנים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

ארגון קניות                                            , משרד השיכון 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/81:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          קליטת עליה; משרד הדתות; בתי כנסת;     יודנפרוינד אריה 

;      ארגוני קניות; חקלאות; משרד השיכון; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                                     משרד הפנים 

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

      13:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5379: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרחיה                                          , זמרת, זרועה, הושעיה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/81:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  גני ילדים ומעונות יום; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       נדיבי חיים; בתי כנסת; פרוטוקולים;     מינהל מקרקעי ישראל 

;                                 חקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];            מושב[זרועה ; ק אהרון'ז; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד השיכון]; מושב[זמרת ;     משרד החקלאות 

;                                   כספים]; מושב[זרחיה ;     משרד העבודה והרווחה 

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

      14:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5381: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 87/97:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חקלאות; ק אהרון'ז; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       ארגוני קניות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; פרוטוקולים;     צדוק עזריאל 

;                      משרד השיכון; משרד העבודה והרווחה; תקציב]; מושב[    זרועה  

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



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

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

                                                 

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

      14:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5382: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה לעליית נוער                    , עובדים, מרכז חינוכי רמות שפירא:  שם התיק 

חברה לפתוח             , האיחוד החקלאי, התאחדות האכרים, מינויים, דתי 

חברה לפתוח הרי יהודה                           , הוד אווז, אזור קטיף 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/86/3:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    צדוק עזריאל; נדיבי חיים; רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        משרד החקלאות; חקלאות; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     כספים 

;         משחטה לאווזים והודים- הוד אווז ; תקציב; ישיבת הר עציון;     פרוטוקולים 

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

      14:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5383: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                   חספית, "רווחה, רמת מגשימים, קטיף:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 95:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                    ח"תכנית משק תשל- בתיק חוברת בשם רמת מגשימים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                משרד השיכון; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; תקציב; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;           חקלאות; התיישבות; פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                               מושב שיתופי[קטיף ]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

;   בוררות; משרד העבודה והרווחה]; מושב[רווחה ; אגודה שיתופית חקלאית-     חיספית  

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

      15:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5386: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קימת ועדה בין מוסדית                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/27:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת בשם אסטרטגיה לפיתוח הגליל והגולן והקרן הקימת          :       הערות 

.                                                          לישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;   חקלאות; נדיבי חיים; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       מינהל מקרקעי ישראל; בן גוריון דוד; תקציב;     פרוטוקולים 

;                       משרד החקלאות; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      15:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5388: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר דרום                  , כפר יעבץ, כפר שמאי, כפר חנניה, ה"כפר הרא:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/46:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        כספים; חקלאות]; מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           נדיבי חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;   גולן אברהם; פרוטוקולים; ק אהרון'ז]; מושב[כפר חנניה ;     משרד העבודה והרווחה 

];       מושב[כפר שמאי ; גרעין כפר חנניה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;               אבטבי אליעזר; בית המשפט העליון; צדוק עזריאל]; מושב[    כפר יעבץ  

];                                        מושב[כפר דרום ;     מינהל מקרקעי ישראל 

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

      15:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5389: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 86/48:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           נדיבי חיים; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           תקציב; כספים; חקלאות;     פרוטוקולים 

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

      15:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5390: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה לשיווק פרי                   , מועצת הבטנים, ארגון מגדלי ירקות:  שם התיק 

מועצת הפרחים                                                   , הדר 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; חקלאות; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              נדיבי חיים; תקציב;     פרוטוקולים 

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

      16:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5394: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית                      , ברקת, בני דרום, בן זכאי, בר יוחאי, ביכורה:  שם התיק 

בית מאיר                                        , גאולי תימן, גמליאל 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/86/3:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  נדיבי חיים; ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   חקלאות; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                מושב[בן זכאי ; משרד העבודה והרווחה]; ישוב קהילתי[    בר יוחאי  

;       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

];         מועצה אזורית[מודיעים ]; מושב[ברקת ]; מושב שיתופי[בני דרום ;     כספים 

];                 מושב[בית גמליאל ; בורג יוסף; פרוטוקולים;     בית המשפט המחוזי 

;         בוררות]; מושב[בית מאיר ]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    גאולי תימן  

];                               מושב[שדי תרומות ]; מושב[רוויה ]; מושב[    רחוב  

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

      16:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5396: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי                     , מועצת הלול, מועצת החלב, מועצת הבקר:  שם התיק 

מועצת הכותנה                                     , מועצת הפירות, עוף 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            משרד החקלאות; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    מועצת הפירות; מועצת הלול; מועצת החלב; מועצת הבקר; ק אהרון'ז;     נדיבי חיים 

;                                                                   מועצת הכותנה 

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

      16:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5397: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הפרחים הכותנה                                , הפירות, מועצות הירקות:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/26:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מועצת הירקות; פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                   מועצת הכותנה; מועצת הפרחים;     מועצת הפירות 

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

      17:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5413: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה עזריאל                  , עוזה, נצר חזני, נועם, נחושה, נוה דקלים:  שם התיק 

עלמה                                                         , דניאל 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/10:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                     חומר רקע לתכנית מסגרת- בתיק חוברת בשם עוזה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         מפות; זוילי נסים]; מושב[נחושה ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;       כספים]; מושב[נצר חזני ; משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים]; מושב[    נועם  

;                    משרד החקלאות]; מושב[עוזה ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;     גולן אברהם]; מושב[עלמה ; חקלאות]; מושב[עזריאל ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                                        ישוב קהילתי[נוה דניאל ;     נדיבי חיים 

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

      17:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5414: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא                             , ארגון קניות, יפי מור., ל.ק.י:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/19:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      נדיבי חיים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; חקלאות;     משרד העבודה והרווחה 

;                                ישיבת ימית; פרוטוקולים; משרד החקלאות;     כספים 

;           רמות שפירא; בני עקיבא בישראל;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;                         מפעל שימורים- יפי מור ; צדוק עזריאל;     דובדבני אברהם 

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



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

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

                                                 

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

      17:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5415: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחוזם                                                  , אלעזר, איתן:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 82/78/9:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              משרד החקלאות]; מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              משרד העבודה והרווחה; נדיבי חיים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;     כספים]; ישוב קהילתי[אלעזר ; חקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;        בתי כנסת; ויץ רענן; משרד השיכון; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                         משרד המשפטים]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    אחוזם  

;                                     אבטבי אליעזר]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

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

      18:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5416: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית עוזיאל                       , בית מאיר, בית הגדי, בדולח, אליעזר:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/40:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

הצעה לשינוי מבנה ארגוני                   - בתיק חוברת בשם אלעזר :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

]; מושב[בדולח ]; מאזן[דין וחשבון כספי ; ק אהרון'ז; נדיבי חיים; כספים;     חקלאות 

;      אבטבי אליעזר; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.    י 

;                 המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; תקציב]; מושב[    בית הגדי  

;            בוררות; משרד החקלאות]; מושב[בית עוזיאל ; חינוך]; מושב[    בית מאיר  

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

      18:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5417: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נצר                       , ניר עציון, ניר גלים, מלילות, משואות יצחק:  שם התיק 

סירני                                                                

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/40:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; נדיבי חיים; צדוק עזריאל;     בית המשפט המחוזי 

;          ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[מלילות ; חקלאות;     משרד החקלאות 

;                     משרד השיכון; כספים; פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

; בתי כנסת]; מושב[נצר חזני ]; מושב שיתופי[ניר עציון ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

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

      18:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5418: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                                               מירון, מחסיה, מעגלים:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/39:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   ישוב קהילתי[מעגלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ]; מושב[מחסיה ;     משרד העבודה והרווחה 

;                   חקלאות; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;     בתי כנסת]; מושב[מירון ; ק אהרון'ז; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;           המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; אבטבי אליעזר;     נדיבי חיים 

;  בורג יוסף]; מאזן[דין וחשבון כספי ; דרובלס מתתיהו; צדוק עזריאל;     זוילי נסים 

;                                      בוררות; גולן אברהם; תקציב;     פרוטוקולים 

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

      18:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5419: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

איתן                   , אחיעזר, אחוזם, אביעזר, אבני איתן, אבן שמואל:  שם התיק 

אלוני הבשן                                                           

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/86/1:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; ק אהרון'ז; נדיבי חיים]; מושב[    אבני איתן  

;   המר זבולון; צדוק עזריאל]; מושב[אביעזר ; פרוטוקולים; משרד החקלאות;     חקלאות 

;             המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים;     משרד העבודה והרווחה 

];                 מושב[איתן ]; מושב[אחיעזר ; בית המשפט העליון]; מושב[    אחוזם  

; בוררות; קרן קיימת לישראל]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      19:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5420: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

בוררויות                                                            :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 81/98:            סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מושב[אחוזם ; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מושב[בית מאיר ]; מושב[איתן ; ק אהרון'ז; המר זבולון]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

];    מושב[הזורעים ]; מושב[בית גמליאל ]; מושב[בית עוזיאל ]; מושב[    שדי תרומות  

];    מושב[מלילות ]; מושב[מחולה ]; מושב[טירת יהודה ]; מושב[חמד ]; מושב[    חדיד  

];             מושב[עוזה ]; מושב[עזריאל ; כספים]; מושב[נוב ]; מושב[    נצר חזני  

;          סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ]; מושב[שלוה ]; מושב[שפיר ]; מושב[    צפריה  

]; מושב[שדה אילן ]; מושב[תעוז ; חקלאות; משרד העבודה והרווחה]; מושב[    שדה יעקב  

;                                                                         בוררות 

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

      19:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5421: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר                   , כפר יעבץ, כפר אברהם, ה"כפר הרא, יושביה, ישעי:  שם התיק 

מימון                                                                

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 79:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.      בהוצאת משרד החקלאות,ז"תכנית תשל- בתיק חוברת בשם מושב ישעי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; משרד החקלאות; צדוק עזריאל]; מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד השיכון; כספים; נדיבי חיים;     חקלאות 

;       בתי כנסת; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                    מושב[ה "כפר הרא; פרוטוקולים]; מושב[יושיביה ; ק אהרון'    ז 

;            תקנון]; מושב[כפר אברהם ; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;     בית המשפט המחוזי; בית משפט השלום]; מושב[כפר יעבץ ;     משרד העבודה והרווחה 

];                                                           מושב[    כפר מימון  

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

      19:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5422: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                                         גאולי תימן, ברקת, בני דרום:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 93:               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  

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

                                                 

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

;     נדיבי חיים]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      תקנון; תקציב; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חקלאות;     משרד השיכון 

;  קרן קיימת לישראל; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד החקלאות]; מושב[    ברקת  

;    בנקים]; מושב[גאולי תימן ; משרד העבודה והרווחה; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                                          בוררות; ק אהרון'    ז 

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

      20:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5434: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בן זכאי                                       , בית עוזיאל, בית מאיר:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 92:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        מושב[בית מאיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       חקלאות; משרד החקלאות; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;   כספים]; מושב[בית עוזיאל ; בנקים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; ק אהרון'    ז 

;          תקציב]; מושב[בן זכאי ; חינוך דתי; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

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

      20:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5435: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם                     , כפר שמאי, כפר מחולה, כפר חנניה, כפר חסידים:  שם התיק 

מורג                                 , מלילות, מירון, מחסיה, בן זמרה 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/8:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];    מושב[כפר חנניה ]; מושב[כפר חסידים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מושב[מחולה ; משרד השיכון; נדיבי חיים; גולן אברהם; זוילי נסים;     פרוטוקולים 

; משרד החקלאות; חקלאות]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;           המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; צדוק עזריאל]; מושב[    כפר שמאי  

;        משרד העבודה והרווחה]; מושב[מירון ]; מושב[מחסיה ]; מושב[    כרם בן זמרה  

; תקציב; כספים]; מושב[מלילות ; בנקים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

];                                                                מושב[    מורג  

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

      20:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5445: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בן                      , בית עוזיאל, בית מאיר, בית הגדי, בית גמליאל:  שם התיק 

בר יוחאי                                    , ביכורה, בני דרום, זכאי 



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

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

                                                 

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

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/62:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          נדיבי חיים]; מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            צדוק עזריאל; חקלאות; משרד החקלאות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                        המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; מושב[    בית הגדי  

;         משרד העבודה והרווחה; כספים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;      קרן קיימת לישראל; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ]; מושב[    בית מאיר  

;    פרוטוקולים]; מושב[בית עוזיאל ; תקציב; ק אהרון'ז]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];     מושב שיתופי[בני דרום ; ארגוני קניות; בית המשפט המחוזי]; מושב[    בן זכאי  

];              מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ; גולן אברהם]; ישוב קהילתי[    בר יוחאי  

];                                                          מושב[    שדי תרומות  

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

      21:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5470: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                       , בן זכאי, בית עוזיאל:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 82-79/100:        סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת בשם סיור של סגן ראש הממשלה ושר השיכון בישובי          :       הערות 

.                                   ירדנה ובית יוסף, תענך, ביכורה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פרוטוקולים]; מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד העבודה והרווחה;     נדיבי חיים 

;            כספים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חקלאות;     משרד החקלאות 

;                       חינוך; ק אהרון'ז]; מושב[בן זכאי ;     מינהל מקרקעי ישראל 

;   מפות; משרד השיכון; הלכה; גולן אברהם; מוסדות דת; דור המשך-     איגוד המושבים  

];       מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ]; מושב[שדי תרומות ]; מושב שיתופי[    בני דרום  

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

      21:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5471: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת המים                                                 - מקורות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/38:            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  

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

                                                 

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

;          פרוטוקולים; חברת מים- מקורות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                   קטעי עתונות; כספים; חקלאות;     משרד החקלאות 

;                                     המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      21:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5472: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רווחה                   , רמת מגשימים, קשת, קטיף, צפירה, פורת, פסגות:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 85/82/19:         סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        נדיבי חיים]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     חקלאות; משרד החקלאות; משרד העבודה והרווחה]; מושב[    פורת  

;          צדוק עזריאל]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                              מושב[צפריה ; שאקי אבנר חי; כספים;     פרוטוקולים 

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                      מושב שיתופי[קשת ; ביננפלד אליעזר]; מושב שיתופי[    קטיף  

;              ק אהרון'ז]; מושב[רווחה ; בנק המזרחי]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

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

      21:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5473: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכתבים יוצאים                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/101:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תקציב; כספים; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

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

      22:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5478: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם בן                       , כפר פינס, כפר מחולה, כפר מימון, כלנית:  שם התיק 

זמרה                                                                 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/45:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

הצעת פרוגרמה לתעשיה בהוצאת            - בתיק חוברת בשם כפר מימון :       הערות 



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

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

                                                 

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

.                                                 הסוכנות היהודית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  משרד השיכון; גולן אברהם]; מושב[כלנית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    כספים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; נדיבי חיים; בתי כנסת;     חקלאות 

];   מושב[כפר מימון ; ק אהרון'ז; פרוטוקולים; משרד החקלאות; חברת מים-     מקורות  

;      צדוק עזריאל; י-הועידה ה- איגוד המושבים ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;        דקל יהודה; בוררות; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ]; מושב[    מחולה  

;          מפות]; מושב[כרם בן זמרה ]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    כפר פינס  

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

      22:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5479: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                , מועצת החלב, מועצת הפרחים:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 87/17:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרוטוקולים; כספים; מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            תקציב; מועצת החלב]; מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד החקלאות;     חקלאות 

;                                                                     מועצת הלול 

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

      22:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5480: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

-                    הדר השרון - עזתה - בקעת הירדן - מועצות אזוריות :  שם התיק 

מטה             - מודיעים - חבל יבנה - גולן - מרום - בית שאן - שפיר  

יהודה                                                                

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/5:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

מטה יהודה                           . עזתה ב. א- בתיק שני עלונים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              מועצה אזורית[בקעת הירדן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            חקלאות]; מועצה אזורית[עזתה ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;            בוררות; כספים; לוי יצחק; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                         משרד החקלאות; צדוק עזריאל; מרכז תורני-     אורות הנגב  

;            פרוטוקולים]; מועצה אזורית[שפיר ; תקציב]; מועצה אזורית[    לב השרון  

;                                גני ילדים ומעונות יום; בתי כנסת;     נדיבי חיים 

];            מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  



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

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

                                                 

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

;                     חזני מיכאל יעקב]; מועצה אזורית[מרום הגליל ;     זוילי נסים 

; בני עקיבא בישראל; חינוך]; מועצה אזורית[מטה יהודה ]; מועצה אזורית[    חבל יבנה  

;                                                 חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

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

      23:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5481: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     קרן מושבי הפועל המזרחי, חברת מבטח, הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

מחלקת מסים                              , מרכז לתרבות, איגוד המושבים 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 106:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; יודנפרוינד אריה; ארגוני קניות;     נדיבי חיים 

;          תקציב; כספים; קטעי עתונות; המכון לסרטים על נושאים יהודיים-     נהורה  

;              ל אל על"נח; ק אהרון'ז; ה-הועידה ה- איגוד המושבים ;     פרוטוקולים 

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

      23:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5482: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 81/90:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חקלאות; פרוטוקולים; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   כספים; תקציב;     נדיבי חיים 

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

      23:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5483: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                  , המרכז לתכנון, שרות הדרכה, ועדת מכסות:  שם התיק 

ועדת אשראי                                                           

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 105:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

השוואת הקבוצות מבחינת חלקם בפער         .המושב ב. א- בתיק חוברות :       הערות 

צוות המושב                                  .ובאוכלוסיה במושבים ג 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;  יודנפרוינד אריה; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       משרד האוצר; תקציב; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; פרוטוקולים;     סמינרים 

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

      24:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5484: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת המים                                     , נציבות המים, מקורות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 84/83/22:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חקלאות; חברת מים- מקורות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    גולן אברהם; נדיבי חיים; קטעי עתונות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                                   משרד החקלאות 

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

      24:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5485: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 87/30:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; פרוטוקולים;     כספים 

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

      24:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5488: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם בן                    , כפר שמאי, כפר חסידים, כפר דרום, כפר פינס:  שם התיק 

כפר גנת                                                       , זמרה 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 82:               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  

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

                                                 

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

];                        מושב[כפר פינס ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           נדיבי חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;           משרד השיכון; בוררות; פרוטוקולים; חקלאות; משרד החקלאות; ק אהרון'    ז 

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; מושב[כפר חסידים ]; מושב[    כפר דרום  

;                        תקנון; כפר גנת]; מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[    כפר שמאי  

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

      25:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5502: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שפיר                      - הדר השרון - גליל עליון - מועצות אזוריות :  שם התיק 

ארגון מועצות            - מודיעים - חבל יבנה - מרום הגליל - בית שאן  

אזוריות מטה יהודה                                                    

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 94:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                    דרכי פעולה- בתיק חוברת בשם פרויקט אבן שמואל :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ארגוני קניות]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מועצה אזורית[הדר השרון ; תקציב; כספים; אבטבי אליעזר; פרוטוקולים;     חקלאות 

;       תקנון; בוררות; משרד השיכון]; מועצה אזורית[שפיר ; נדיבי חיים;     בתי ספר 

];                          מועצה אזורית[בקעת בית שאן ;     הרבנות הראשית לישראל 

];  מועצה אזורית[חבל יבנה ; בורג יוסף; המר זבולון]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

];    מועצה אזורית[מטה יהודה ]; מועצה אזורית[מודיעים ;     גני ילדים ומעונות יום 

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

      25:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5509: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חמד                                                           , חזון:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/65:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                מושב[חזון ; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            חקלאות; משרד העבודה והרווחה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                       גולן אברהם; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     פרוטוקולים 

];                           מושב[חמד ; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;          המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

;                                                     בוררות;     בית משפט השלום 

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

      25:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5510: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה פוליטית                                                        :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 53:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             פרוטוקולים; חקלאות; ז-הועידה ה-     איגוד המושבים  

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

      25:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5511: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה פוליטית                                         - אבטבי אליעזר :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   נדיבי חיים; פרוטוקולים; אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     שרות לאומי 

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

      25:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5513: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה פוליטית                                           - קדמון יצחק :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     נדיבי חיים; פרוטוקולים; קדמון יצחק; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   אבטבי אליעזר 

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

      25:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5514: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרי הדר                                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 88/72:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; חקלאות; פרוטוקולים; נדיבי חיים; בוררות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                מאזן[דין וחשבון כספי ; המועצה לשיווק פרי הדר; תקציב;     כספים 

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

      26:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5619: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת קרקעות                  , שרות להדרכה, ועדת מכסות, משרד החקלאות:  שם התיק 

ועדת המשק                                                            

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/74:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חברת מים- מקורות ; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; תקציב;     חקלאות 

;                                     המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      26:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5620: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה יעקב                                 , שרשרת, שפיר, שוקדה, שלווה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 86:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            כספים; בנקים; חקלאות]; מושב[שלוה ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                  מושב[שוקדה ; פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה;     נדיבי חיים 

;                     בוררות; ק אהרון'ז]; מושב[שפיר ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                           מושב[שרשרת ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                    מושב[שדה יעקב ; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      26:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5621: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                  , ם"יד רמב, טפחות, טירת יהודה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 78/13:            סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          נדיבי חיים]; מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   חקלאות; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;       כספים; דור המשך- איגוד המושבים ; בתי כנסת; משרד השיכון;     משרד החקלאות 

;   ק אהרון'ז]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[טפחות ; גולן אברהם; פרוטוקולים;     בוררות 

];                                                        מושב שיתופי[    יונתן  

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

      27:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5622: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    חבל הנגב, חבל ירושלים, ירושלים, הסוכנות היהודית:  שם התיק 

הועד הפועל                       , ההסתדרות הציונית העולמית, תל אביב 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/10:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.             בתיק חוברת בשם ידע הקאופרציה בהוצאת הסוכנות היהודית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    חקלאות; משרד החקלאות; דרובלס מתתיהו; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;       פרוטוקולים; תקנון; צדוק עזריאל; נדיבי חיים; תקציב; כספים;     זוילי נסים 

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

      27:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5623: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלמה                                  , המרכז החקלאי, התאחדות האכרים:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 107:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ]; מושב[עלמה ; תקציב;     פרוטוקולים 

;        נדיבי חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים]; מושב[מירון ;     גולן אברהם 

;                                 חקלאות; התאחדות האכרים בישראל;     צדוק עזריאל 

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

      27:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5624: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוברות המרכז החקלאי                                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 80/73:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

בהוצאת המרכז החקלאי      ,מצב החקלאות....התיק כולל חוברת בשם ושוב:       הערות 

.                                     ועלוני מידע של המרכז החקלאי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                    משרד החקלאות; חקלאות; פרוטוקולים;     כספים 

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

      27:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5625: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      הצופה, המרכז העולמי, אגודה לטפוח חברה ותרבות :  שם התיק 

מעריב                                                        , אמונה 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/12:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ח ביניים של הוועדה  לבדיקת המבנה של המרכז העולמי         "בתיק דו:       הערות 

.                             ודרך תיפקודה של הציונות הדתית בעולם 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ישראל- המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       עתון יומי- הצפה ]; פרסום[    מסילות למעשה הציונות הדתית  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      27:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5626: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עמק                      , גולן, גוש עציון, חוף עזה- מועצות אזוריות :  שם התיק 

חברה לפיתוח הרי יהודה                       , שומרון, מעלה יוסף, חפר 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/6:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תקשורת; חקלאות]; מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  משרד החקלאות; פרוטוקולים; גוש עציון; נדיבי חיים;     לוי יצחק 



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

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

                                                 

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

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

      28:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5627: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                                                    נחם, נחלים, נוב:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/10:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                           מושב נוב- בתיק חוברת בשם מפעל טליתות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  בורג יוסף]; מושב[נוב ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;   בוררות; נדיבי חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;      משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים; חקלאות; ק אהרון'ז; גולן אברהם;     כספים 

];                           מושב[נחם ; משרד החקלאות; בתי כנסת]; מושב[    נחלים  

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

      28:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5640: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית הגדי                       , בית גמליאל, אבני איתן, אביעזר, איתן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 78/70:            סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                נדיבי חיים]; מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     משרד השיכון; חקלאות; משרד החקלאות;     משרד העבודה והרווחה 

;                           כספים; בנקים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                    בית משפט השלום; חילול שבת;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];              מושב[בית גמליאל ; בוררות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

; תקציב]; מושב[בית הגדי ; חברת מים- מקורות ]; מושב[אביעזר ]; מושב[    אבני איתן  

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

      28:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5641: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        מלגות, קרן המושבים, מחלקה לדת, מחלקה לחינוך:  שם התיק 

.                                                        מנורה, מבטח 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/7:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                            בתיק רשימת רבנים במושבי הפועל המזרחי:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         נדיבי חיים; צדוק עזריאל; חינוך; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        רמות שפירא; חקלאות]; פרסום[מסילות למעשה הציונות הדתית ;     ורהפטיג זרח 

;    חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; בתי ספר; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;       בית המשפט המחוזי; המר זבולון; משרד הדתות; כספים;     משרד החינוך והתרבות 

;    בתי כנסת; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; ישיבת ימית;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      28:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5643: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עובדים                              , כפר מחולה, משואות יצחק, מלילות:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

בשדמותינו              . ב ב"תשמ- עלי משואות . א: בתיק עלונים בשם:       הערות 

.                                            דפי מידע של מחולה. ג 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         חקלאות; תקציב; אבטבי אליעזר; פרוטוקולים; נדיבי חיים]; מושב[    מלילות  

;         כספים; בן נתן רפאל; משרד החינוך והתרבות]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

];          מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[מחולה ; משרד השיכון;     בית משפט השלום 

;           חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                     דרובלס מתתיהו; משרד החקלאות; ק אהרון'    ז 

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

      29:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5646: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 81/89:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נדיבי חיים; מינהל מקרקעי ישראל; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      תקציב; צדוק עזריאל; פרוטוקולים;     כספים 

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

      29:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5647: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                                                      אחיעזר, אלעזר:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 78/69:            סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                    כספים; משרד השיכון;     משרד העבודה והרווחה 

;         חקלאות; משרד החקלאות; בתי כנסת; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     תעשיות בהתישבות הכפרית 

;        משרד הדתות]; מושב[אחיעזר ; בית המשפט המחוזי]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                                  תקציב;     מינהל מקרקעי ישראל 

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

      29:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5648: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מקורות                         , אגרסקו, ארגון עובדי מים, מועצת המים:  שם התיק 

אוצר                                    , בנקים, ארגון מועצות, הצופה 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

              113,114,116. מס-  עלונים בשם עלון ארגון המים 3בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יודנפרוינד אריה; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  בנקים; עתון יומי- הצפה ; חברת מים- מקורות ; משרד האוצר; כספים;     פרוטוקולים 

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

      29:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5652: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התאחדות                  , האיחוד החקלאי, תנועת המושבים, מושבי הגליל:  שם התיק 

הוד אווז          , חברה לפיתוח, מושבי מבואות ירושלים, האכרים בישראל 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/58:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                      394.בתיק עלון ידיעות לחברי תנועת המושבים מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;        מועצת הלול; נדיבי חיים; פרוטוקולים; זוילי נסים; משרד החקלאות;     כספים 



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

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

                                                 

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

;       קרן מושבי הפועל המזרחי; מינהל מקרקעי ישראל; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                        ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     התאחדות האכרים בישראל 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      30:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5662: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 80/84:            סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

חוק ההתישבות החקלאית בתוך רשומות             . א. בתיק שני חוברות:       הערות 

.                                       ענף הפרחים- מידע כלכלי .ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        משרד החקלאות; תקציב; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      30:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5664: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה יעקב                                  , שדמות מחולה, שרשרת, שובה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/57:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

              1984- ה "תשמ, תמונת מצב- בתיק עלון בשם שדמות מחולה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חקלאות; משרד החקלאות]; מושב[שובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;               נדיבי חיים]; מושב[שרשרת ; פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;    בתי כנסת; ביננפלד אליעזר]; מושב שתופי[שדמות מחולה ;     משרד העבודה והרווחה 

;   בוררות]; מושב[שדה יעקב ; הלכה; כספים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                             חילוניים- דתיים ;     אבטבי אליעזר 

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

      30:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5666: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/86/7:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

התיק כולל הצעות חוק בתוך רשומות וחוקת איגוד המושבים של           :       הערות 

.                                          חלק שני- הפועל המזרחי  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           שפירא יוסף; נדיבי חיים; מפות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    צדוק עזריאל; ק אהרון'ז; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     משרד הבטחון 

;                          האוניברסיטה העברית בירושלים; משרד החקלאות;     חקלאות 

; משרד העבודה והרווחה; תקנון; המוסד לביטוח לאומי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                משרד ראש הממשלה; המר זבולון; פרוטוקולים; תקציב; חוקה;     כספים 

;                                בנקים; אבטבי אליעזר]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;        ל"מפד; דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                 לחידוש פני התנועה- נעלה ]; המזרחי[המשמרת הצעירה ;     לוי יצחק 

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

      31:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5668: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחיעזר                                           , אבני איתן, אביעזר:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/31:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     צדוק עזריאל]; מושב[אביעזר ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             משרד החקלאות; כספים; תקציב; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;    ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; פרוטוקולים; בתי כנסת;     משרד העבודה והרווחה 

];            מושב[אבני איתן ; נדיבי חיים; ק אהרון'ז; חילול שבת]; מושב[    איתן  

];  מושב[אחיעזר ]; מאזן[דין וחשבון כספי ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                                            מושבים[ארגון מים -     מימי הדרום  

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

      31:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5670: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם בן זמרה                                     , כפר שמאי, כפר פינס:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/35:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                            1980- מ "תש - 3. בתיק ידיעון מירון מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   תקציב; פרוטוקולים; משרד החקלאות]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    כפר פינס  

;                             ק אהרון'ז]; מושב[כפר שמאי ; בוררות;     נדיבי חיים 



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

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

                                                 

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                   מושב[כרם בן זמרה ; דור המשך- איגוד המושבים ;     גולן אברהם 

];              מושב[מחסיה ; צדוק עזריאל;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;                            משרד העבודה והרווחה; בנקים; כספים]; מושב[    מירון  

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

      31:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5671: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גדיד                                           , גן אור, גפן, גני טל:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 82/79/1:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ק אהרון'ז]; מושב[גני טל ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                       מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;         כספים; פרוטוקולים; משרד השיכון; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];      מושב[גן אור ]; מושב[גפן ; בתי כנסת; משרד הבטחון;     משרד העבודה והרווחה 

;                                                  ארגוני קניות]; מושב[    גדיד  

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

      32:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5687: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני בשן                                      , אחוזם, אליעזר, איתן:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 85/32:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חקלאות; משרד החקלאות]; מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; קרן מושבי הפועל המזרחי;     נדיבי חיים 

];                   מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד השיכון;     משרד העבודה והרווחה 

;   ביננפלד אליעזר; בית משפט השלום; בוררות; צדוק עזריאל]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

;    ק אהרון'ז; פרוטוקולים]; מושב[אחוזם ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;     בית המשפט המחוזי; בית המשפט העליון; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; בתי כנסת; דור המשך-     איגוד המושבים  

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

      32:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5688: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קדרים                                             , קשת, קטיף, צפריה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 82/4:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   חקלאות]; מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         מינהל מקרקעי ישראל; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;       בית משפט השלום]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;       משרד החקלאות; כספים]; מושב שיתופי[קטיף ; בוררות;     משרד העבודה והרווחה 

;   משרד השיכון; משרד הבטחון; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     פרוטוקולים 

];                                     מושב[קדרים ; תקציב]; מושב שיתופי[    קשת  

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

      32:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5689: מספר פריט 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת דלתון                                              , רחוב, רוויה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 85/82/20:         סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   מושב[רווחה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים;     משרד העבודה והרווחה 

;               חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; דור המשך-     איגוד המושבים  

];       מושב[רוויה ; משרד החקלאות; נדיבי חיים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];   מושב[דלתון ]; מושב[רחוב ; פרוטוקולים; ק אהרון'ז]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      32:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5690: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    יונתן, ם"יד רמב, טפחות, טירת יהודה, חמד, חיספין:  שם התיק 

ישעי                                                       , יושיביה 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/6:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                      ישוב קהילתי[חיספין ; מדרשת הגולן; חקלאות;     נדיבי חיים 

;             צדוק עזריאל; משרד העבודה והרווחה;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];          מושב[טפחות ; מינהל מקרקעי ישראל; משרד החקלאות]; מושב[    טירת יהודה  

;           כספים; פרוטוקולים; ק אהרון'ז; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                מאזן[דין וחשבון כספי ; בוררות]; מושב[ם "יד רמב;     גולן אברהם 



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

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

                                                 

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

;               דרובלס מתתיהו]; מושב[יושיביה ; בתי כנסת]; מושב שיתופי[    יונתן  

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

      33:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5713: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תעוז                            , תירוש, תקומה, תרום, שוקדה, שיבולים:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/21:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       משרד העבודה והרווחה]; מושב[תעוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       נדיבי חיים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; משרד החקלאות;     חקלאות 

;     ביננפלד אליעזר; בוררות; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;          צדוק עזריאל]; מושב[תירוש ; בתי כנסת;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];           מושב[שוקדה ]; מושב[תקומה ; אבטבי אליעזר]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                                  מושב[שיבולים ; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

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

      33:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5714: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חדיד                     , חזון, זרחיה, זרועה, זמרת, הזורעים, הושעיה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/5:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

מושב           .  ב1985- טפול מודרך - מושב זמרת .א.  חוברות2בתיק :       הערות 

                                     1985- סקירה תקופתית - זרועה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ק אהרון'ז; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מושב[זמרת ; כספים]; מושב[הזורעים ; שפירא יוסף]; ישוב קהילתי[    מצפה הושעיה  

;              זוילי נסים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד העבודה והרווחה 

];        מושב[חזון ]; מושב[זרחיה ; בית משפט השלום; נדיבי חיים]; מושב[    זרועה  

];                            מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[חדיד ;     מועצת הלול 

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

      33:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5715: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית                       , בדולח, ברקת, בר יוחאי, בן זכאי, בית הגדי:  שם התיק 

עוזיאל                                                               

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 82/81/7:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                מושב[בית הגדי ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  נדיבי חיים; מועצת הלול]; מושב[בן זכאי ; ק אהרון'ז]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;   מפות]; מושב[ברקת ]; ישוב קהילתי[בר יוחאי ; ויץ רענן;     משרד העבודה והרווחה 

];                                            מושב[בית עוזיאל ]; מושב[    בדולח  

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

      33:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5718: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                           מחולה, משואות יצחק, מלילות, מירון, מחסיה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 73/11:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

.      ד"ה ותכנית חקלאות תשל"תכנית משק תשל- בתיק חוברת בשם מחולה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ניצן חיים]; מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   בוררות; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                 מושב[מלילות ; משרד החקלאות]; מושב[מירון ;     יודנפרוינד אריה 

;                      משרד העבודה והרווחה; כספים]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

;        מפות; משרד השיכון]; מושב[מחולה ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                            חקלאות; תקנון;     בית המשפט המחוזי 

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

      34:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5722: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוב                          , נועם, ניר עציון, ניר גלים, נחם, נחלים:  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 73/19:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מושב[נחלים ; בנקים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                    יודנפרוינד אריה; מועצת הלול;     נדיבי חיים 

;    ניצן חיים; דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                      מפות]; מושב[נחם ; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

; משרד השיכון; משרד החקלאות]; מושב שיתופי[ניר עציון ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

];       מושב[נוב ; משרד העבודה והרווחה]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    נועם  

;                           ארגוני קניות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  



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

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

                                                 

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

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

      34:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5725: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                            , צפריה, פורת:  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/25:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       כספים]; מושב[פורת ; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

; ברנשטיין צבי; משרד השיכון]; מושב[צפריה ; ק אהרון'ז; תקציב;     יודנפרוינד אריה 

;       ארגוני קניות; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

;                                                                          בנקים 

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

      34:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5733: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משקי ביכורה                   , בית הגדי, ברקת, בני דרום, בית גמליאל:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 67/26:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            בתי כנסת]; מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                       מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];       מושב[ברקת ; בית משפט השלום; יודנפרוינד אריה]; מושב שיתופי[    בני דרום  

];      מושב[בית הגדי ; ויץ רענן; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     חקלאות 

];                               מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ]; מושב[    שדי תרומות  

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

      34:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5739: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                             , כפר יעבץ, כפר מימון, כפר פינס:  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 68/35:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                מושב[כפר פינס ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



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

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

                                                 

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

;                   פרוטוקולים; כספים; משרד החקלאות; בוררות;     יודנפרוינד אריה 

];      מושב[כפר יעבץ ]; מושב[כפר מימון ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                              מושב[כפר שמאי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

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

      35:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5740: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישעי                                 , יושיביה, ם"יד רמב, טירת יהודה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 67/2:             סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     יודנפרוינד אריה]; מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          ק אהרון'ז; ניצן חיים; מועצת הלול]; מושב[ם "    יד רמב 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;         בוררות; משרד השיכון]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[ישעי ]; מושב[    יושיביה  

;       חברת מים- מקורות ]; מושב[כפר יעבץ ; משרד החקלאות; חקלאות;     קדמון יצחק 

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

      35:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5743: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחושה                     , מחולה, משואות יצחק, מלילות, מחסיה, מירון:  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 68/4:             סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

בתיק קונטרס בוגרים של בית הספר הממלכתי דתי אזורי מירון ודפי      :       הערות 

                                              1969קשר מחולה משנת  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארגוני קניות]; מושב[מירון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];             מושב[מחסיה ; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];             מושב[מלילות ; ויץ רענן; פרוטוקולים; בתי כנסת;     יודנפרוינד אריה 

;    כספים; ל מחולה"נח; משרד השיכון]; מושב[מחולה ]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

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

      35:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5744: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שובה                                          , שדה תרומות, שדה אילן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    פרוטוקולים]; מושב[שדה אילן ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; מועצת החלב; נדיבי חיים;     משרד החקלאות 

;           ק אהרון'ז; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; מושב[    שדי תרומות  

];          מושב[שובה ; חברת מים- מקורות ; כספים; בנקים;     משרד העבודה והרווחה 

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

      35:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5746: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        תקומה, תעוז, תירוש, שרשרת,שפיר, שלוה, שוקדה:  שם התיק 

ביכורה                                                               

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 70/16:            סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.              בתיק חוברת  בשם פרויקט בית שאן בהוצאת משרד החקלאות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      מושב[שלוה ]; מושב[שוקדה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בנקים]; מושב[שפיר ; יודנפרוינד אריה;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;                      חברת מים- מקורות ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;            כספים]; מושב[תירוש ]; מושב[שרשרת ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];       מאזן[דין וחשבון כספי ; מפות]; מושב[תעוז ; משרד החקלאות;     צדוק עזריאל 

;    מינהל מקרקעי ישראל; ארגוני קניות; פרוטוקולים; משרד השיכון]; מושב[    תקומה  

];                    מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ]; מושב[שדי תרומות ; ק אהרון'    ז 

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

      36:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5797: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        תרום, תקומה, תעוז, תירוש, תל זית, קשת, קטיף:  שם התיק 

ביכורה                                                               

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/23:            סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ו       "תכנית תשל- ה "סיכום תשל- תכנית משק - בתיק חוברת בשם קשת :       הערות 

.                                     מושב קשת- ה "ועלון חנכה תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרוטוקולים]; מושב שיתופי[קטיף ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;          משרד החקלאות; יודנפרוינד אריה; נדיבי חיים]; מושב[כפר דרום ;     תקנון 

];                      מושב שיתופי[קשת ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;      משרד ראש הממשלה; תקציב; ניצן חיים; מפות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 



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

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

                                                 

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

;   בוררות]; מושב[תעוז ]; מושב[תירוש ]; מאזן[דין וחשבון כספי ; בנקים;     תל זית 

;         אבטבי אליעזר; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ]; מושב[    תקומה  

]; מושב[שדי תרומות ; ארגוני קניות; בורג יוסף; חברת מים- מקורות ]; מושב[    תרום  

];                                                  מושב[רוויה ]; מושב[    רחוב  

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

      36:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5798: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בן זכאי                                       , איתן, אביעזר, אחיעזר:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 68/37:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מושב[אחיעזר ; משרד השיכון; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; בתי כנסת; משרד העבודה והרווחה;     משרד החקלאות 

;      ק אהרון'ז]; מאזן[דין וחשבון כספי ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;         בוררות; ארגוני קניות; כספים; שפירא משה חיים; ניצן חיים;     פרוטוקולים 

]; מושב[איתן ; נדיבי חיים; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי]; מושב[    אביעזר  

;          אבטבי אליעזר; תקציב; משרד ראש הממשלה; יודנפרוינד אריה;     מועצת הלול 

];                                                             מושב[    בן זכאי  

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

      36:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5802: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה תרומות                    , שדה אילן, שיבולים, רחוב, רויה, רווחה:  שם התיק 

שובה                                                                 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/18:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חקלאות; ניצן חיים]; מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   יודנפרוינד אריה; משרד העבודה והרווחה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;      בנקים]; מושב[רחוב ; כספים]; מושב[רוויה ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;   ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; בוררות]; מושב[שיבולים ;     משרד החקלאות 

];   מושב[שדי תרומות ; משרד השיכון; ק אהרון'ז; תקציב; תקנון]; מושב[    שדה אילן  

; ארגוני קניות; פרוטוקולים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; דור המשך-     איגוד המושבים  

];                                                                מושב[    שובה  

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

      37:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5817: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חמד                        , חדיד, חזון, זרחיה, זרועה, זמרת, הזורעים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/22:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   משרד החקלאות]; מושב[הזורעים ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; תקנון; יודנפרוינד אריה; ק אהרון'ז;     כספים 

;         ניצן חיים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד העבודה והרווחה 

;       בנקים]; מושב[זרועה ]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[זמרת ;     פרוטוקולים 

;       בוררות; בתי כנסת]; מושב[חזון ; משרד הדתות; משרד השיכון]; מושב[    זרחיה  

];                                              מושב[חמד ; מפות]; מושב[    חדיד  

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

      37:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5825: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         כרם בן זמרה, כפר שמאי, כפר פינס, כפר מימון:  שם התיק 

מחולה                                        , כפר הנוער, כפר חסידים 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 67/32:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ה בהוצאת משרד החקלאות ודפי קשר       "תשכ- בתיק חוברת בשם מושבים :       הערות 

.                                                        של מחולה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מושב[כפר מימון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       יודנפרוינד אריה; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;          משרד השיכון; משרד החקלאות; ק אהרון'ז]; מושב[כפר פינס ;     פרוטוקולים 

];                מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[כפר שמאי ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;    מפות; ל מחולה"נח; בתי כנסת]; מושב[מחולה ; מועצת הלול]; מושב[    כפר חסידים  

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

      37:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5832: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                       שיבולים, שדה יעקוב, שרשרת, רווחה, רחוב, רויה:  שם התיק 

שוקדה                                                                

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 69/6:             סימול מקורי 

                                                         1999: 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 

                                                 

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

];                   מושב[רוויה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           יודנפרוינד אריה; ניצן חיים; ארגוני קניות;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

; משרד החקלאות; משרד השיכון; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; מושב[    רחוב  

;              מועצת החלב]; מושב[שרשרת ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     כספים 

];   מושב[שוקדה ; בוררות; משרד הפנים; בנקים]; מושב[שדה יעקב ]; מושב[    שיבולים  

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

      37:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5836: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         בית הגדי, בית גמליאל, איתן, אחיעזר, אביעזר:  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 68/3:             סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בוררות]; מושב[אביעזר ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; ניצן חיים; יודנפרוינד אריה; ק אהרון'    ז 

;                             בנקים; משרד השיכון; כספים; מפות]; מושב[    אחיעזר  

;        משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;    תקציב]; מושב[בית גמליאל ; בתי כנסת]; מושב[איתן ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                                                            מושב[    בית הגדי  

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

      37:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5839: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם בן זמרה                       , ה"כפר הרא, כפר חסידים, כפר אברהם:  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 68/5:             סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מושב[כפר אברהם ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];         מאזן[דין וחשבון כספי ; בוררות; מינהל מקרקעי ישראל;     בית משפט השלום 

;   משרד השיכון; יודנפרוינד אריה; כספים]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[    כפר חסידים  

;           פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     קרן קיימת לישראל 

];                                                         מושב[    כרם בן זמרה  

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

      38:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5871: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר פינס                                                            :  שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 36:               סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         כספים]; מושב[כפר פינס ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[דין וחשבון כספי ; בנקים;     משרד החקלאות 

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

      38:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5874: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית גמליאל                  , איתן, אחיעזר, אביעזר, אלעזר, אלון שבות:  שם התיק 

בית עוזיאל                                      , בית מאיר, בית הגדי 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/21:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               ישוב[אלון שבות ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;               נדיבי חיים; בנקים; משרד השיכון;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];             מאזן[דין וחשבון כספי ; יודנפרוינד אריה; בוררות]; מושב[    אביעזר  

;           פרוטוקולים; בית המשפט המחוזי; משרד העבודה והרווחה]; מושב[    אחיעזר  

;              משרד החקלאות]; מושב[בית גמליאל ; בתי כנסת; כספים]; מושב[    איתן  

;      תקציב]; מושב[בית עוזיאל ]; מושב[בית מאיר ; ניצן חיים]; מושב[    בית הגדי  

;                                              מינהל מקרקעי ישראל; ק אהרון'    ז 

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

      38:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5875: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עוזה                               , עלמה, עמקא, ניר גלים, ניר עציון:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 67/46:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.                     ח"תכנית המשק תשכ- בתיק חוברת בשם ניר עציון :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        מושב שיתופי[ניר עציון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              מפות]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     יודנפרוינד אריה 

;   משרד החקלאות]; מושב שיתופי[ניר גלים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];  מושב[עוזה ; משרד העבודה והרווחה]; מושב[עלמה ; קרן קיימת לישראל;     בתי כנסת 

;                                                         כספים;     משרד השיכון 



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

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

                                                 

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

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

      38:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5876: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדי                     , שדה אילן, שפיר, שרשרת, שובה, שלוה, שיבולים:  שם התיק 

שדה יעקב                                                    , תרומות 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 66/41:            סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   כספים; בנקים]; מושב[שלוה ; ניצן חיים;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;   יודנפרוינד אריה]; מושב[שרשרת ; חזני מיכאל יעקב]; מושב[שובה ;     משרד השיכון 

;         תקציב]; מושב[שפיר ; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];            מושב[שדה יעקב ]; מושב[שדי תרומות ; פרוטוקולים]; מושב[    שדה אילן  

;                                                                   משרד החקלאות 

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

      39:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5897: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                  רוחה, רויה, צפריה, פורת, עמקה, עלמה, עזריאל, עוזה:  שם התיק 

רחוב                                                                 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 66/40:            סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ניצן חיים]; מושב[עוזה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          יודנפרוינד אריה; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

; משרד העבודה והרווחה; חברת מים- מקורות ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

];        מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[    עזריאל  

]; מושב[רוויה ; בוררות]; מושב[צפריה ]; מושב[פורת ]; מושב[עמוקה ]; מושב[    עלמה  

;                  נדיבי חיים]; מושב[רווחה ; משרד השיכון]; מושב[רחוב ;     כספים 

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

      39:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5900: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הזורעים                                                             :  שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                  כספים]; מושב[הזורעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                             חקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      39:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5903: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה דקלים                                  , נועם, נחם, נחלים, נחושה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/51:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                מושב[נחושה ; חקלאות; דרוזים;     איגוד המושבים 

;                             משרד הדתות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; תקציב;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];        מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד החקלאות; מפות; נדיבי חיים;     צדוק עזריאל 

;    משרד הפנים; משרד האוצר; בית משפט השלום; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

;    נחלים- ישיבת נחל יצחק ]; מושב[נחלים ; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ;     בוררות 

;       בתי כנסת; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     מינהל מקרקעי ישראל 

;      כספים]; ישוב קהילתי[נוה דקלים ]; מושב[נועם ; אבטבי אליעזר]; מושב[    נחם  

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

      39:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5909: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   משרד השיכון, משרד הפנים, משרד הדתות, ביטוח לאומי:  שם התיק 

רשם האגודות                                , משרד האוצר, משרד העבודה 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/9:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נדיבי חיים; המוסד לביטוח לאומי; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    כספים; משרד השיכון; צדוק עזריאל; משרד הפנים;     משרד הדתות 

;                 תקנות; בוררות; משרד האוצר; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

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

      40:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5931: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בנק יעד                                                             :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 70/103:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חקלאות; בנק יעד לפיתוח חקלאי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                  פרוטוקולים; כספים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      40:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5936: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מבצע                      , פרוטוקולים, קשרים עם מוסדות ציבור[שונות :  שם התיק 

]        רשימות ישובים, הזמנות לועידה השביעית, מבקר המדינה, הקש בדלת 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 96:               סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ניצן חיים; יודנפרוינד אריה; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                פרוטוקולים; בתי כנסת; המוסד לביטוח לאומי; כספים;     משרד האוצר 

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

      40:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5939: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה בין מוסדית                                         - קרן קיימת :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 112:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

       1985 אפריל 78.  ומס1984דצמבר , 77. בתיק עלון ידיעות קקל מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פרוטוקולים; חקלאות; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; תקציב;     נדיבי חיים 

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

      40:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5940: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                    , צפריה, פורת:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 8/83:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ק אהרון'ז]; מושב[פורת ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; תקציב; נדיבי חיים;     מינהל מקרקעי ישראל 

;         כספים; גני ילדים ומעונות יום; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                  מושב שיתופי[קשת ; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;      פרוטוקולים; משרד השיכון; ויץ רענן; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                         חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

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

      41:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5945: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    בית שאן, שפיר, עזתה, בקעת הירדן: מועצות אזוריות:  שם התיק 

מטה יהודה                                     , חבל יבנה, מרום הגליל 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/64:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

      1985ספטמבר נובמבר , יולי, בתיק העתון חדשות במגל מתאריך יוני:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מועצה אזורית[עזתה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               נדיבי חיים; דור המשך- איגוד המושבים ; מפעל שימורים-     יפי מור  

;          בית המשפט העליון; צדוק עזריאל; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                גולן אברהם; כספים; פרסומים]; מועצה אזורית[שפיר ;     פרוטוקולים 

;      מינהל מקרקעי ישראל]; מועצה אזורית[חבל יבנה ]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

;                                                                          תקציב 

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

      41:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5947: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרחיה                          , זרועה, זמרת, הושעיה, הזורעים, דלתון:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/14:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        מושב[דלתון ; ק אהרון'ז; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               משרד החקלאות; גולן אברהם; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;          צדוק עזריאל; משרד השיכון; נדיבי חיים; בוררות;     משרד העבודה והרווחה 

];               ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; פרוטוקולים; תקציב]; מושב[    הזורעים  

];          מושב[זרועה ]; מושב[זמרת ; בתי כנסת;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                                                               מושב[    זרחיה  



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

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

                                                 

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

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

      41:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5948: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הזורעים                                                      , דלתון:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/80:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     משרד החקלאות]; מושב[דלתון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             כספים; משרד העבודה והרווחה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;     ק אהרון'ז; זוילי נסים; גולן אברהם; נדיבי חיים; פרוטוקולים;     צדוק עזריאל 

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד השיכון 

;             חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                                         בנק המזרחי; בוררות]; מושב[    הזורעים  

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

      41:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5949: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                              , מועצת החלב:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/47:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצת הלול; מועצת החלב; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      משרד החקלאות; פרוטוקולים;     צדוק עזריאל 

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

      42:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5953: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל                        , אפרת, עמק יזרעאל, גולן, חוף עזה: מועצות:  שם התיק 

מרכז חינוכי רמות         , מועצת המים, נציבות המים, חבל הנגב, התיכון 

.          עוצמה, יניב, חטיבת המשקים, עלית הנוער הדתי, עובדים, שפירא 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

בקור ראש המחלקה           - בתיק דפי מידע וחוברת בשם שדמות מחולה :       הערות 

                             1987- ח "תשמ, להתישבות מר נסים זוילי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     נדיבי חיים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     ישיבת ימית; פרוטוקולים]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מועצה אזורית[    חוף עזה  

;      דרובלס מתתיהו; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; תקציב;     צדוק עזריאל 

];                                מושב שתופי[שדמות מחולה ; כספים;     זוילי נסים 

];          מושב[נצר חזני ; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

; תקנות; מועצת המים]; מושב[בדולח ]; מושב[גן אור ]; מושב[גני טל ]; מושב[    גדיד  

;                                ארגוני קניות; רמות שפירא; חברת מים-     מקורות  

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

      42:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5957: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  31-07-1981-     עד01-01-1981-   תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          גולן אברהם; ק אהרון'ז; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          צדוק עזריאל; פרוטוקולים; אבטבי אליעזר;     נדיבי חיים 

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

      42:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5959: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  30-12-1981-     עד02-08-1981-   תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גולן אברהם; נדיבי חיים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                     צדוק עזריאל; ק אהרון'    ז 

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

      42:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5960: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מלגות                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                           1978-1982, 1976: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;  ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      כספים; נדיבי חיים; פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                                 תקנון; בנקים;     אבטבי אליעזר 

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5971: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הצפה                                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           נדיבי חיים; עתון יומי- הצפה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5973: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יניב                                                   /קופת תגמולין:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נדיבי חיים; כספים]; קופת תגמולים[יניב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5975: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מימי הדרום                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        מושבים[ארגון מים - מימי הדרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                         חקלאות;     פרוטוקולים 

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5977: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

תנובה אקספורט                                                 /תנובה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       כספים; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 חקלאות; נדיבי חיים;     בוררות 

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5978: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המשביר המרכזי                                             /ברית פקוח:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            פרוטוקולים; בית הדין לעבודה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     נדיבי חיים 

;           משרד העבודה והרווחה; תקנות; אגודה שיתופית לאספקה-     המשביר המרכזי  

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5979: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת השלשה                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ארגוני קניות; חקלאות; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 לארגוני קניה ומפעלים מושביים-ועדת השלשה; פרוטוקולים;     כספים 

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5980: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה בין מושבית                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;  הועדה הבין מושבית; נדיבי חיים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                   משרד העבודה והרווחה; משרד החקלאות;     כספים 

;                         פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5981: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנועת המושבים                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תנועת מושבי העובדים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                משרד הפנים; משרד החקלאות; כספים;     נדיבי חיים 

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5983: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                 בתיק עלוני מידע של המרכז החקלאי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      פרוטוקולים; נדיבי חיים; כספים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      43:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5985: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 79:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

המחלקה        - בתיק מספר פרסומים בנושא חקלאות מטעם המרכז החקלאי :       הערות 

.                                                         הכלכלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    חקלאות; פרסומים; משרד החקלאות; תקציב; כספים;     פרוטוקולים 

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

      44:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5993: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי של ההסתדרות                                            :  שם התיק 

                                  28-10-1968-     עד01-01-1968-   תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.      המדור הכלכלי- בתיק פרסומים בנושא חקלאות מטעם המרכז החקלאי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       חקלאות; כספים; משרד החקלאות;     פרסומים 

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

      44:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5994: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי של ההסתדרות                                            :  שם התיק 

                                  23-09-1969-     עד01-11-1968-   תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   פרוטוקולים; משרד החקלאות; חקלאות; יודנפרוינד אריה;     כספים 

;                                       אגודה שיתופית לאספקה-     המשביר המרכזי  

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

      44:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5995: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי של ההסתדרות                                            :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



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

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

                                                 

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

;                         פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      44:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5996: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טיפול פרטני                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            כספים; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      44:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה5997: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי                     , מועצה לשיווק פרי הדר, מועצת הפרחים:  שם התיק 

מועצת הלול                  , ארגון מגדלי עופות, מועצת הפירות, ירקות 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מועצת הפרחים; נדיבי חיים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    כספים; משרד החקלאות; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     פרוטוקולים 

;    מועצת הירקות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     המועצה לשיווק פרי הדר 

;                                                 מועצת הפירות;     ארגוני קניות 

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6010: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       פרוטוקולים; ק אהרון'ז; תקציב; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6011: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                               חקלאות; כספים; פרוטוקולים; חברת מים-     מקורות  

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6012: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חברות פיתוח                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                               חברות פיתוח; פרוטוקולים]; מועצה מקומית[    אפרת  

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6014: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחלקת המסים                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              משרד האוצר; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         קופת חולים כללית;     בית המשפט המחוזי 

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6015: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הוד אווז                                                            :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                     נדיבי חיים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            משחטה לאווזים והודים-     הוד אווז  

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6016: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יפי מור                                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בוררות; מפעל שימורים- יפי מור ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     נדיבי חיים 

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6018: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יבולי קטיף                                            - ארגון קניות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; כספים; גולן אברהם;     נדיבי חיים 

;             ארגון מושבי הפועל המזרחי; מפעל שימורים- יפי מור ;     אבטבי אליעזר 

;                משרד החקלאות; פרוטוקולים; ארגוני קניות;     משרד העבודה והרווחה 

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

      45:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6020: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד השיכון                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        נדיבי חיים; משרד השיכון; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 תקציב; בתי כנסת; ק אהרון'    ז 



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

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

                                                 

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

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6038: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דת                                                       /משרד הדתות:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.      מטעם המכון לחקר החקלאות על פי התורה15. בתיק ידיעון חדשי מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       גולן אברהם; בתי כנסת; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    פרוטוקולים; מוסדות דת; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; כספים;     נדיבי חיים 

;                                          תקציב; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6049: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רשם                                                   - משרד העבודה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        נדיבי חיים; משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בוררות; חקלאות; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                           מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים;     משרד המשפטים 

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6050: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד הפנים                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   בתי כנסת; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            בורג יוסף; מושקוביץ משה; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                                         חקלאות;     המר זבולון 

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6051: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הנצחה                                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                צדוק עזריאל; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6052: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צפת                                               - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              תקציב; נדיבי חיים; ויץ רענן; גולן אברהם]; ישוב קהילתי[    חיספין  

; מפות; משרד החקלאות; חקלאות; שפירא יוסף; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6053: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ירושלים                                           - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       דרובלס מתתיהו; נדיבי חיים; צדוק עזריאל; משרד הפנים; חקלאות;     ויץ רענן 

;    ק אהרון'ז; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; פרוטוקולים;     משרד החקלאות 

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6055: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                             - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

 בהוצאת הסוכנות היהודית      1979בתיק עלון בשם תקן התישבותי לשנת :       הערות 

.                            המחלקה להתיישבות- וההסתדרות הציונית  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          נדיבי חיים; גולן אברהם; כספים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;      פרוטוקולים; קליטת עליה; ק אהרון'ז; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      46:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6056: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הנהלת המחלקה                                      - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           פרוטוקולים; ק אהרון'ז; נדיבי חיים; כספים;     חקלאות 

;                                           תקציב]; ישוב קהילתי[    מצפה הושעיה  

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6063: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תעשיות                                                    - הסוכנות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6065: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ימית                                              - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  תקציב]; סיני[ימית ; כספים; גולן אברהם; פרוטוקולים; נדיבי חיים;     קליטת עליה 

;            גוש קטיף; ק אהרון'ז; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     חקלאות 

;                חברת מים- מקורות ; נציבות המים- משרד החקלאות ;     משרד החקלאות 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6066: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

באר שבע                                           - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      ארגון מושבי הפועל המזרחי; גוש קטיף; פרוטוקולים; ק אהרון'ז;     נדיבי חיים 

;                      חקלאות; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י]; מושב שיתופי[    קטיף  

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6067: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רחובות                                            - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            דור המשך- איגוד המושבים ; נדיבי חיים; פרוטוקולים; כספים;     חקלאות 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6068: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל הצפון                                         - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

"                        חלוקת הישובים לקבוצות סיוע"התיק מכיל את :       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        חקלאות; תקציב; ק אהרון'ז; כספים; פרוטוקולים; גולן אברהם;     נדיבי חיים 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6069: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                      קורסים, דיווחים ממוסדות, כנסים, ישיבות[שונות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרוטוקולים; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     בית הדין לעבודה; כספים; המוסד לביטוח לאומי;     נדיבי חיים 

;   חקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6070: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן                                                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  כספים; קרן מושבי הפועל המזרחי; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     נדיבי חיים 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6072: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מבטח                                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  נדיבי חיים; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; חקלאות; פרוטוקולים; ביטוחים; כספים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6075: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                        - חינוך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

              PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF RURALבתיק פרסום בשם  :       הערות 

      AIPOIHTE MORF MILO ROF TNEMELTTES                           

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               כספים; חינוך; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     יהודי אתיופיה; ל"נח; משרד הבטחון; פרוטוקולים; דור המשך-     איגוד המושבים  

];     מושב[טירת יהודה ]; מושב[חדיד ]; מושב[ברקת ]; מושב[אחיעזר ;     קליטת עליה 

];             מושב[פורת ]; מושב[עזריאל ]; מושב[בית עוזיאל ]; מושב[ם "    יד רמב 

;                                                     חקלאות]; מושב[    בן זכאי  

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6079: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פאזא                                                   / בנק החקלאות:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              נדיבי חיים; בנק החקלאות לישראל; בנקים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6081: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משק                                                       /ועדת קבלה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  נדיבי חיים; ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                        חקלאות; משרד העבודה והרווחה; גולן אברהם;     פרוטוקולים 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6083: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ישיבות                                                  - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; נדיבי חיים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ל"נח; בן יעקב יוחנן;     דובדבני אברהם 

;   אולפני לימוד; ישיבות תיכוניות; ישיבות הסדר;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6085: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אמונה                                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          יקיר מרים; כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      47:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6086: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 נדיבי חיים; הקבוץ הדתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6100: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גולן                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                   נדיבי חיים; בתי כנסת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  חקלאות]; מושב[    גאולי תימן  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6101: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק יזרעאל                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      התיישבות]; מושב[שדה יעקב ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     נדיבי חיים 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6102: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת הירדן                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מועצה אזורית[בקעת הירדן ; מקוואות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           חקלאות]; מושב שתופי[    שדמות מחולה  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6103: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גוש עציון                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חקלאות; נדיבי חיים; גוש עציון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6104: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

מועצה אזורית קטיף                                                   :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      משרד השיכון; נדיבי חיים; גוש קטיף; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6105: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חקלאות; תקציב]; מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 ישיבת ימית; משרד הבטחון; כספים;     נדיבי חיים 

;              אבטבי אליעזר; משרד השיכון; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6106: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חקלאות]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    סמינריונים; כספים; נדיבי חיים; דור המשך-     איגוד המושבים  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6107: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון המועצות האזוריות                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                 פרוטוקולים; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         חקלאות; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     מינהל מקרקעי ישראל 

;                                                      המר זבולון;     בורג יוסף 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6108: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מודיעים                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                           1981-1982, 1979: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         חקלאות]; מושב[חדיד ; נדיבי חיים; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6109: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    נדיבי חיים]; מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            ל"מפד; בוררות; חקלאות; דור המשך-     איגוד המושבים  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6110: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה איזורית מרום הגליל                                            :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חינוך; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 משרד הפנים; גולן אברהם; בתי ספר]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  



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

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

                                                 

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

;                                           חקלאות; דור המשך-     איגוד המושבים  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6111: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בית שאן                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הלכה; בתי ספר; נדיבי חיים; בית שאן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6112: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרוטוקולים]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        אולפנת אבן שמואל; בתי ספר; תקציב; מפות; נדיבי חיים; כספים;     בתי כנסת 

;                  חקלאות; דור המשך- איגוד המושבים ]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6113: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה איזורית הדר השרון                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      גני ילדים ומעונות יום; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];        מועצה אזורית[הדר השרון ]; מושב[עזריאל ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;                                                                         חקלאות 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6114: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית הגליל התחתון                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       נדיבי חיים; אבטבי אליעזר; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            כפר תבור; יבניאל; בתי ספר; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע;     כספים 

];                                                             מושב[    הזורעים  

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6115: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           מושב[אחיעזר ; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          נתיבות; דור המשך- איגוד המושבים ]; מושב[צפריה ; תקציב;     נדיבי חיים 

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

      48:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6116: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  בתי כנסת; חקלאות]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       דור המשך- איגוד המושבים ; נתיבות; כספים; נדיבי חיים]; מושב[    בית הגדי  

;                  ישיבת בית יהודה; אבטבי אליעזר; פרוטוקולים]; מושב[    יושיביה  

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

      49:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6135: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

 בהוצאת משרד החקלאות             1978חוברת הפעולות במשק . א-בתיק :       הערות 

                                                   45. וידיעון מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נדיבי חיים; נציבות המים- משרד החקלאות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   תקנות; סמינרים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; משרד החקלאות;     חקלאות 

;                                              חברת מים- מקורות ;     מועצת המים 

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

      49:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6137: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שלוה                                    , שדה אילן, שדה תרומות, שפיר:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/56:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            נציבות המים- משרד החקלאות ]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    שפיר  

;      המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; פרוטוקולים; ק אהרון'ז;     מועצת החלב 

;               כספים; משרד החקלאות; חילול שבת; נדיבי חיים; בתי כנסת;     חקלאות 

;  ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; המר זבולון; בוררות]; מושב[    שדי תרומות  

]; מושב[שלוה ]; מושב[שדה אילן ; משרד השיכון; בתי ספר; צדוק עזריאל;     דקל יהודה 

;                                                            משרד העבודה והרווחה 

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

      49:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6138: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרשרת                          ,שפיר, שלוה, שוקדה, שובה, שדמות מחולה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/13:          סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

דגם יונקיה לאזור בקעת הירדן       - חוברת בשם חוות דעת . א- בתיק :       הערות 

.                שדמות מחולה- דפי מידע .בהוצאת ההסתדרות הציונית ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          בתי כנסת; מועצת הפירות; כספים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                    צדוק עזריאל; דקל יהודה; חקלאות; ק אהרון'ז]; מושב[    מחולה  

];            מושב[שובה ; ביננפלד אליעזר; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  ארגון מגדלי ירקות; נדיבי חיים]; מושב[שוקדה ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];       מושב[שפיר ; פרוטוקולים]; מושב[שלוה ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     בוררות 



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

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

                                                 

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

];                                          מושב[שרשרת ;     משרד העבודה והרווחה 

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

      49:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6142: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חדיד                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת ריכוז נתונים על חדיד מטעם מינהלת ההסדר הארצי          :       הערות 

.                                                     למשק המושבי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       צדוק עזריאל; בוררות]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    פרוטוקולים; תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; ספרי תורה;     בתי כנסת 

;      בנק המזרחי; נדיבי חיים; דור המשך- איגוד המושבים ;     משרד העבודה והרווחה 

;                                                       משרד החקלאות;     חקלאות 

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

      49:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6144: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חזון                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צדוק עזריאל; תקציב]; מושב[חזון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מושב[טפחות ; ק אהרון'ז; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     גולן אברהם 

;            ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד העבודה והרווחה; בנקים;     כספים 

;                                                         חקלאות;     פרוטוקולים 

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

      49:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6145: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרחיה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                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  

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

                                                 

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

];                   מושב[זרחיה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 נדיבי חיים; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;         כספים; תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                                   משרד החקלאות 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6146: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרועה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      צדוק עזריאל]; מושב[זרועה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     פרוטוקולים 

;            ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד החקלאות;     משרד העבודה והרווחה 

;                                       כספים; תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6147: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זמרת                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      משרד החקלאות; חקלאות]; מושב[זמרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           כספים; תקציב; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;      משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים; בוררות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                                     נדיבי חיים 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6148: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הזורעים                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;    צדוק עזריאל]; מושב[הזורעים ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         בנק המזרחי; נדיבי חיים; מועצת החלב; קרן קיימת לישראל;     משרד החקלאות 

;                                 בוררות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6149: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הושעיה                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ק אהרון'ז]; ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       אבטבי אליעזר; ביבי יגאל; נדיבי חיים; בוררות; צדוק עזריאל;     פרוטוקולים 

;                                 חקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6150: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דלתון                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      צדוק עזריאל]; מושב[דלתון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                חברת מים- מקורות ; משרד החקלאות;     מועצת הלול 

;                 פרוטוקולים; גולן אברהם; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                קרן מושבי הפועל המזרחי; ק אהרון'ז; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6151: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גפן                                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                             מושב[גפן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  משרד העבודה והרווחה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                  גולן אברהם; בוררות; כספים; צדוק עזריאל; תקציב;     פרוטוקולים 

; חקלאות; מפות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ארגון מושבי הפועל המזרחי 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6152: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טל                                                              -גני:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  מושב[גני טל ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד העבודה והרווחה 

;                                      משרד החקלאות; צדוק עזריאל;     פרוטוקולים 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6153: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אור                                                              -גן:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  מושב[גן אור ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד העבודה והרווחה 

;  ארגון מושבי הפועל המזרחי; פרוטוקולים; ביננפלד אליעזר; צדוק עזריאל;     בוררות 

; הנהלת חשבונות; כספים; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;                 חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; בנק המזרחי;     נדיבי חיים 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6155: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גדיד                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            בוררות]; מושב[גדיד ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; משרד החקלאות; כספים;     צדוק עזריאל 

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד העבודה והרווחה 

;   ארגון מושבי הפועל המזרחי; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי;     פרוטוקולים 

;                            בית המשפט המחוזי; ארגון מגדלי ירקות;     נדיבי חיים 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6156: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גבעולים                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מושב[גבעולים ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       משרד החקלאות; צדוק עזריאל; כספים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                         נדיבי חיים; פרוטוקולים; תקציב;     משרד העבודה והרווחה 

];                       מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

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

      50:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6157: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גאולי תימן                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ק אהרון'ז]; מושב[גאולי תימן ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; משרד העבודה והרווחה;     כספים 

;           בתי כנסת; אבטבי אליעזר; בנק לאומי לישראל]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                           נדיבי חיים; משרד השיכון; צדוק עזריאל;     פרוטוקולים 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6163: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית גמליאל                                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; צדוק עזריאל]; מושב[בית גמליאל ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         ספרי תורה; קליטת עליה; מועצת הלול; פרוטוקולים; משרד השיכון;     בוררות 

];                מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד החקלאות; ק אהרון'ז;     נדיבי חיים 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6164: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברקת                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חקלאות; צדוק עזריאל]; מושב[ברקת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         משרד החקלאות; משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים; שאקי אבנר חי;     תקציב 

;                            ק אהרון'ז; בוררות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;     יהלום שאול]; מאזן[דין וחשבון כספי ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                            מינהל מקרקעי ישראל;     משרד השיכון 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6165: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חקלאות]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; ביננפלד אליעזר;     נדיבי חיים 

;          מינהל מקרקעי ישראל; פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה;     משרד החקלאות 

;                                     צדוק עזריאל; ק אהרון'ז;     בית משפט השלום 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6167: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בן זכאי                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    צדוק עזריאל]; מושב[בן זכאי ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  גולן אברהם; משרד החקלאות; משרד העבודה והרווחה;     מועצת החלב 

;           יהלום שאול; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     קופת חולים כללית 

;                       תקציב; ק אהרון'ז; מועצת הלול]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6169: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בר יוחאי                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     גולן אברהם; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    צדוק עזריאל; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ]; ישוב קהילתי[    בר יוחאי  

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6170: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ביכורה                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חקלאות; צדוק עזריאל; ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            דרובלס מתתיהו; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];           מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     זוילי נסים 

];                  מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ]; מושב[שדי תרומות ;     משרד השיכון 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6172: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית עוזיאל                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חקלאות]; מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      משרד העבודה והרווחה; צדוק עזריאל; ק אהרון'ז; בוררות;     בית המשפט המחוזי 

];    מאזן[דין וחשבון כספי ; גולן אברהם; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;           בנק לאומי לישראל; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                                   משרד החקלאות 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6173: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   צדוק עזריאל; חקלאות]; מושב[בית מאיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         פרוטוקולים; תקציב; מועצת הלול;     משרד העבודה והרווחה 

; בתי כנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                   בתי ספר]; מאזן[דין וחשבון כספי ; ק אהרון'ז;     משרד החקלאות 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6174: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית הגדי                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        מושב[בית הגדי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      חקלאות; צדוק עזריאל; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;        תקציב; כספים; נדיבי חיים; בוררות; משרד העבודה והרווחה;     אבטבי אליעזר 

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



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

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

                                                 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6175: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בדולח                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      צדוק עזריאל; בוררות]; מושב[בדולח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

;      חקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.    י 

;         ק אהרון'ז]; מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; נדיבי חיים;     משרד החקלאות 

;                                               מועצת הירקות;     בית משפט השלום 

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

      51:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6177: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             תקציב]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    משרד העבודה והרווחה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;            משרד השיכון; בית משפט השלום; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;             בתי כנסת; כספים; הנהלת חשבונות; בתי ספר; גוש עציון;     פרוטוקולים 

;    קופת חולים כללית; נדיבי חיים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     צדוק עזריאל 

;                                                                         חקלאות 

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

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6182: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       מושב שיתופי[אלוני הבשן ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



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

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

                                                 

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

;                     בנקים; משרד השיכון; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;       משרד החקלאות; כספים; צדוק עזריאל; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                   תקציב; נציבות המים- משרד החקלאות ; ק אהרון'ז;     מועצת החלב 

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

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6183: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

איתן                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מועצת הירקות]; מושב[איתן ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            תקציב; צדוק עזריאל]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     משרד העבודה והרווחה 

;               משרד החקלאות; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

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

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6184: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחיעזר                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                           1988-1990, 1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     צדוק עזריאל]; מושב[אחיעזר ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];           מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     פרוטוקולים 

;         בני עקיבא בישראל; ליפשיץ אברהם; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                    מועצות דתיות; לוי יצחק; המר זבולון;     משרד העבודה והרווחה 

;         כספים; משרד החקלאות; שאקי אבנר חי]; מושבים[ארגון מים -     מימי הדרום  

;                      נדיבי חיים; בתי כנסת; תקציב; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                               מפות; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

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

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6185: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחוזם                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות]; מושב[אחוזם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד העבודה והרווחה 

;  משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; פרוטוקולים;     צדוק עזריאל 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6186: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אביעזר                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     צדוק עזריאל]; מושב[אביעזר ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               משרד החקלאות; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;             בתי כנסת]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                            משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6187: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבני איתן                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ק אהרון'ז]; מושב[אבני איתן ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             תקציב; משרד החקלאות; צדוק עזריאל;     מועצת הירקות 

;                                 בוררות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;         גולן אברהם; מינהל מקרקעי ישראל; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                        ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; פרס שמעון;     משרד האוצר 

;                                         מועצת הלול]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6189: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבן שמואל                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חינוך]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          נדיבי חיים; פרוטוקולים; קופת חולים כללית; צדוק עזריאל;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6190: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                     - אלעזר - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      ועדות- איגוד המושבים ; פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6191: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                  - כרמי צור - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; ועדות-     איגוד המושבים  

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6192: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                - נווה דניאל - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

התיק חסוי                                                        :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  ועדות- איגוד המושבים ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6193: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                  - כפר תפוח - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     ישוב קהילתי[תפוח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  ועדות- איגוד המושבים ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6194: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                - קרית נטפים - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6195: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                     - פדואל - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      פרוטוקולים; ועדות- איגוד המושבים ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6196: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                      כללי[קליטה - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                          1988, 1987, 1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       ישוב קהילתי[כרמי צור ]; ישוב קהילתי[תפוח ]; ישוב קהילתי[    קרית נטפים  

];                                                    ישוב קהילתי[    נוה דניאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6201: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מורג                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חקלאות]; מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          דרובלס מתתיהו; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;       צדוק עזריאל; משרד העבודה והרווחה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;            ק אהרון'ז; כספים; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י; בוררות;     פרוטוקולים 

;                                               מלמד אברהם;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6202: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מלילות                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד השיכון]; מושב[מלילות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; צדוק עזריאל;     משרד העבודה והרווחה 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; נדיבי חיים; מועצת הלול;     בנק המזרחי 

;                                      חקלאות; תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6204: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מירון                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

"        מירון"תקנות ההתאגדות של .דיני אגודות שיתופיות ב.א- בתיק :       הערות 

מ                                          "מפעלי תעשיות הגליל בע 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      צדוק עזריאל]; מושב[מירון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           מועצת הלול; משרד החקלאות; פרוטוקולים; כספים;     משרד העבודה והרווחה 

;                 זוילי נסים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     גולן אברהם 

;      ה"ישיבת כפר הרא]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                                  ק אהרון'    ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6205: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחסיה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד החקלאות; חקלאות]; מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; כספים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;            צדוק עזריאל; תקציב; משרד העבודה והרווחה]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                            שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; בתי כנסת;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6207: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם בן זמרה                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גולן אברהם]; מושב[כרם בן זמרה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            תקציב; צדוק עזריאל]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     משרד העבודה והרווחה 

;             כספים; בנקים; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;               פרוטוקולים; מועצת הלול; ק אהרון'ז; בוררות; חברת מים-     מקורות  

;                        המר זבולון; ספרי תורה;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                         נדיבי חיים;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6208: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חקלאות]; מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      בתי כנסת; גולן אברהם; צדוק עזריאל; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; כספים;     משרד החקלאות 

;                                                            משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6209: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מחולה                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   מושב[מחולה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;   צדוק עזריאל; חברת מים- מקורות ; ק אהרון'ז; כספים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;  בוררות; פרוטוקולים; נדיבי חיים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     בתי כנסת 

;                דרוקמן חיים; המר זבולון; שפירא יוסף; זוילי נסים;     גולן אברהם 

;           המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6211: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כפר חנניה                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גולן אברהם]; מושב[כפר חנניה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    צדוק עזריאל; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

;     כספים; משרד העבודה והרווחה; משרד השיכון; ק אהרון'ז; חקלאות;     פרוטוקולים 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6221: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר חסידים                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קופת חולים כללית]; מושב[כפר חסידים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6233: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בהתישבות                       } שוחטים ובודקים{ים "איגוד רבנים ושוב:  שם התיק 

הארצית                                                               

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                              ארצית ובהתישבות- בתיק רשימת רבנים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פרוטוקולים; יפת עודד; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       כספים; המחלקה לדת- איגוד המושבים ; איגוד רבנים בהתישבות הדתית;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6234: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בהתישבות                       } שוחטים ובודקים{ים "איגוד רבנים ושוב:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הארצית                                                               

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ים במושבי הפועל המזרחי                     "בתיק רשימת רבנים ושוב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; תקנון; פרוטוקולים; מוסדות דת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                        יפת עודד; קטעי עתונות; משרד האוצר; משרד הדתות;     הלכה 

;                                                     איגוד רבנים בהתישבות הדתית 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6235: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועידה תשיעית ועשירית                                                :  שם התיק 

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

חוקת         . ב. שמות הצירים לועידות ושמות חברי הועדות. א- בתיק :       הערות 

.                ז"רשימת מושבי הפוהמ. ג. ז"איגוד המושבים של הפוהמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חוקה; דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; פרוטוקולים; ועדות-     איגוד המושבים  

;                     ט-הועידה ה- איגוד המושבים ; י-הועידה ה-     איגוד המושבים  

;    המחלקה לדת- איגוד המושבים ; אבטבי אליעזר; יפת עודד;     משרד העבודה והרווחה 

;     ניצן חיים; ח-הועידה ה- איגוד המושבים ; גולן אברהם; ל"מפד; תקנון;     תקנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6241: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בחירות                                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 9-86/40:          סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכנסת השתיים עשרה; אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           שפירא יוסף; המר זבולון; ועדת בחירות מרכזית- ל "מפד;     בחירות לכנסת 

;             תקציב; מלמד אברהם; לוי יצחק; ל"מפד; שטרן קטן שרה;     שאקי אבנר חי 

;              ספרי תורה; קטעי עתונות; פרסומים; פורת חנן; מצעים;     צדוק עזריאל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              חוק ההסמכה; יפת עודד; לחידוש פני התנועה- נעלה ;     בן צור שמריהו 

;       סלומון משה]; מושב[אחיעזר ; חוקה; קרול אריה; יהלום שאול;     היבנר יהודית 

;   אונא משה; ועדת יגר; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; בן מאיר יהודה;     בא גד יוסף 

. רשימת צירים. ב.  במושבי הפועל המזרחי12- לכנסת ה1988תוצאות בחירות . א- בתיק  

       1986רשימת הצירים לועידה הארצית יולי .  ד12-ל לכנסת ה"הצעה למצע המפד. ג 

חוקה למוסדות     . ו. הסכם הצטרפות לאגוד המקצועי של הסתדרות העובדים הכללית. ה 

.               1986יולי - ל ולמוסדות הועידה הארצית המאוחדת בהוצאת נעלה "המפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6248: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                           - ועדת שסקין :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 37:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.       1982, ב"תשמ} מיסוי בתנאי אינפלציה{חוק מס הכנסה . א- בתיק :       הערות 

.                 1984- ה "חוק מס רכוש וקרן פצויים תשמ- תזכיר . ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  המועצה לשיווק פרי הדר; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  פרוטוקולים; ארגוני קניות; חקלאות; לארגוני קניה ומפעלים מושביים-    ועדת השלשה 

;           שסקין אריה; הנהלת חשבונות; משרד האוצר; המוסד לביטוח לאומי;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6249: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התאחדות האכרים                      , ברית פיקוח, בחן, האיחוד החקלאי:  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

  שנים        160,158,157,147. בתיק עלון ידיעות מטעם ברית פקוח מס:       הערות 

                                                         1985,1987

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חקלאות; אגודה חקלאית- האחוד החקלאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הנהלת חשבונות; אבטבי אליעזר;     כספים 

;                      המוסד לביטוח לאומי; סמינריונים;     התאחדות האכרים בישראל 

;                                         משרד האוצר]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6250: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מכון מאיר ללימודי היהדות; אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            בית המשפט העליון; בן נתן רפאל; יהלום שאול; לוי יצחק;     פרוטוקולים 

;    מועצות דתיות; מקוואות; תקציב; משרד העבודה והרווחה; יפת עודד;     נדיבי חיים 

;                              חינוך דתי]; קופת תגמולים[יניב ;     דובדבני אברהם 

;    הלכה; אוניברסיטת בר אילן; כספים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;         הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; שאקי אבנר חי; קטעי עתונות;     צדוק עזריאל 

;             בן מאיר יהודה; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     חבר הרבנים בישראל 

;               ארגון מושבי הפועל המזרחי; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                            הרבנות הראשית לישראל; קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6251: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המחלקה לדת                                                          :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יפת עודד; המחלקה לדת- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];         מושב[גאולי תימן ]; ישוב קהילתי[אלעזר ; כספים; חקלאות;     קטעי עתונות 

];          מושב שתופי[שדמות מחולה ]; מושב[דלתון ]; מושב[נועם ]; מושב[    זרחיה  

];         מושב[נחושה ]; ישוב קהילתי[פסגות ]; מושב[עוזה ]; מושב[    כרם בן זמרה  

;    בורג יוסף; פרוטוקולים; בתי כנסת; אבטבי אליעזר; מועצות דתיות;     נדיבי חיים 

;                                                הלכה; בתי עלמין;     סלומון משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6261: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                   בתיק רשימת מושבי הפועל המזרחי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     נדיבי חיים; קרן מושבי הפועל המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              יפת עודד; חקלאות; בתי כנסת; משרד הדתות;     כספים 

;               דור המשך- איגוד המושבים ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;           התאחדות האכרים בישראל; מפעל הקייטנות; המחלקה לדת-     איגוד המושבים  

;         תנועת מושבי העובדים; אבטבי אליעזר; בתי עלמין;     הרבנות הראשית לישראל 

];                 מושב[רווחה ]; ישוב קהילתי[פסגות ]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

;                                         משרד האוצר; הלכה]; מושב[    תל תאומים  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6262: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוזרי תנועת המושבים                                                 :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       חוזרים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6263: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פעולות תורניות לפני תשלום                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בתי כנסת; המחלקה לדת- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            חות"דו; משרד הפנים; משרד הדתות; יפת עודד;     כספים 

;                                          תקציב; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6264: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תל תאומים                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת הסוכנות            -פרוגרמה לתכנון הישוב- תל תאומים - בתיק :       הערות 

.                                              היהודית לארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ק אהרון'ז]; מושב[תל תאומים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

;                          משרד ראש הממשלה; קליטת עליה; בתי כנסת;     נדיבי חיים 

;             כספים; חקלאות; צדוק עזריאל; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6266: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרום                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בוררות]; מושב[תרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                        פרוטוקולים; צדוק עזריאל; חקלאות;     מינהל מקרקעי ישראל 

; הנהלת חשבונות; כספים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                            נדיבי חיים]; קופת תגמולים[    יניב  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6267: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקומה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      משרד העבודה והרווחה]; מושב[תקומה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       ק אהרון'ז; בוררות; צדוק עזריאל; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                 ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; בתי כנסת; נדיבי חיים;     חקלאות 

;                                  כספים;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6269: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תעוז                                                                :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חברת מגדלי          - תעודה לאיגודה ולרישומה של חברה פרטית - בתיק:       הערות 

.                           רשם החברות- משרד המשפטים - מ "תעוז בע 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; צדוק עזריאל]; מושב[תעוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               תקציב; פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה; משרד החקלאות;     חקלאות 

];          קופת תגמולים[יניב ; בתי כנסת; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

; משרד המשפטים; קרן מושבי הפועל המזרחי; ספרי תורה; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6271: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תירוש                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      משרד העבודה והרווחה]; מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        צדוק עזריאל; המוסד לביטוח לאומי; מועצת הלול]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;           חקלאות; משרד החקלאות; כספים; תקציב;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6274: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת השלשה                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         נדיבי חיים; כספים; חוזרים; לארגוני קניה ומפעלים מושביים-    ועדת השלשה 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6275: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קופת תגמולים                                                 - יניב :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; נדיבי חיים]; קופת תגמולים[יניב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                       יפת עודד;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6276: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שטרן אברהם; הקבוץ הדתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    בית הספר החקלאי מקווה ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6277: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חטיבת המשקים השיתופיים                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

מ                              "מתאריך תשד" חמש"בתיק דף מידע בשם :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חקלאות; ביננפלד אליעזר; ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                      משרד החקלאות; כספים; נדיבי חיים; יהודי אתיופיה;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6278: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת מינויים                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               נדיבי חיים; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          זוילי נסים; רבין יצחק; פרס שמעון; שפירא יוסף;     משרד העבודה והרווחה 

;   צדוק עזריאל; חברת מים- מקורות ; ביבי יגאל; ק אהרון'ז;     מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6279: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה לעליית הנוער הדתי                                             :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      נדיבי חיים; קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6280: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עובדים                                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               נדיבי חיים; אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6281: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החינוכי רמות שפירא                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; כספים; חות"דו; רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    צדוק עזריאל;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6282: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6283: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

לשכת המיסים                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נדיבי חיים; הנהלת חשבונות; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         תנועת מושבי העובדים; צדוק עזריאל;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6284: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

}                                                  כללי{מנהלת ההסדר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            דרובלס מתתיהו; משרד החקלאות; כספים; ק אהרון'ז; חקלאות;     ויץ רענן 

;                                            תנועת מושבי העובדים;     זוילי נסים 

.       השלכות על תכנית החומש, הערבות ההדדית במושבי העובדים. א- בתיק החוברות  

.    1989 והתאמתה למציאות פברואר 1988תכנית ועדת רביד ינואר - הסדר המושבים . ב 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6285: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מנהל התכנון החקלאי                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

 בתיק חוברת מבנה החקלאות במשקים              1984,1987-1989תאריך :       הערות 

.            ח על בצוע תכנית מחקר"דו-א"המשפחתיים במושבים בשנת תשנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד החקלאות; תקציב; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6286: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חקלאות; כספים; מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;                    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; תקציב;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6361: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לענף הלול                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; מועצת הלול; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                אגודה שיתופית-     מושבי הגליל  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6362: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לענף הלול                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צדוק עזריאל; מועצת הלול; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     פרוטוקולים 

;                                         תקציב; אגודה שיתופית-     מושבי הגליל  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6363: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה מקומית אפרת                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; נדיבי חיים]; מועצה מקומית[אפרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6364: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בקעת הירדן                    , עמק יזרעאל, עמק חפר- מועצות אזוריות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נדיבי חיים]; מועצה אזורית[בקעת הירדן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];              ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                                   מושב[גאולי תימן ;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6365: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גוש                     , לכיש, עמק לוד, גליל תחתון- מועצות אזוריות :  שם התיק 

.                                                              עציון 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   דרובלס מתתיהו; נדיבי חיים; גוש עציון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

]; מושב[הזורעים ; בתי כנסת]; מושב[אחוזם ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                              בוררות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6366: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יפת עודד]; מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            ק אהרון'ז; בתי כנסת; צדוק עזריאל; נדיבי חיים; כספים;     פרוטוקולים 

;    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; משרד השיכון; משרד הפנים;     בנק המזרחי 

;                             חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6367: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בתי כנסת]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            כספים; דור המשך- איגוד המושבים ; צדוק עזריאל; תקציב;     פרוטוקולים 

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חקלאות; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;                              חינוך; המשפחה היהודית; משרד החקלאות;     ויץ רענן 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6368: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                                   שומרון, מודיעים- מועצות אזוריות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];           מועצה אזורית[מודיעים ; מפעל הקייטנות; נדיבי חיים;     דרובלס מתתיהו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                דור המשך- איגוד המושבים ; בתי כנסת; משרד הפנים]; מושב[    חדיד  

;                                              ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6369: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בורג יוסף]; מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  קופת תגמולים[יניב ]; מושב[בן זכאי ; משרד הבריאות; נדיבי חיים;     משרד הפנים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6370: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יפת עודד; נדיבי חיים; גולן אברהם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  ארגוני קניות;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6371: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בית שאן                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     צדוק עזריאל; ק אהרון'ז; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 משרד החינוך והתרבות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6372: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       צדוק עזריאל]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    חקלאות; כספים; תקציב; מועצת הירקות; הנהלת חשבונות; בתי כנסת;     פרוטוקולים 

;                                        מועצות דתיות; משרד השיכון;     יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6373: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית הדר השרון                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        תקציב; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  נדיבי חיים; אבטבי אליעזר; חינוך]; מועצה אזורית[    הדר השרון  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6374: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         משרד החקלאות; מועצת הירקות; מועצת הפרחים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;       מועצות דתיות; חברה ליצוא חקלאי- אגרקסקו ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;                            חקלאות]; מושב[בית הגדי ; סלומון משה;     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6375: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת קרקעות                                          - משרד החקלאות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        משרד המשפטים; ק אהרון'ז; חקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                             מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6384: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שירות להדרכה                              , ועדת מכסות, משרד החקלאות:  שם התיק 

                                  1983-08-15-     עד1983-01-06-   תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

אומדן ערך          . ב9,1983. אנרגיה בחקלאות מס.א-בתיק שתי חוברות:       הערות 

.                     א לפי אזורים וצורות התישבות"התפוקה בשנת תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      צדוק עזריאל; חקלאות; משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;           משרד האוצר; כספים; ק אהרון'ז; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                      פרסומים;     אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6386: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שירות להדרכה                              , ועדת מכסות, משרד החקלאות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-09-15-   תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;              כספים; נדיבי חיים; צדוק עזריאל; פרוטוקולים; גולן אברהם;     תקציב 

];                          מושב[תעוז ; המר זבולון; מועצת החלב;     מועצת הפרחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6387: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                 דפי מידע, פרטיכולים, הזמנות[שונות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרסומים; סמינרים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6388: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד הבינוי והשיכון                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מושב[מירון ; נדיבי חיים; משרד השיכון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6389: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מבטח                                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נדיבי חיים; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                     ביננפלד אליעזר;     בוררות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6390: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דור המשך                                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                      תקציב; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                         חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6391: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בנק החקלאות                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צדוק עזריאל; בנק החקלאות לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         פרוטוקולים; משרד האוצר;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6392: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגף הרווחה                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בית המשפט העליון; משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              נדיבי חיים]; מושב[כפר יעבץ ; בית המשפט המחוזי;     בית משפט השלום 

;                                תקציב; קופת חולים כללית;     המוסד לביטוח לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6393: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מילגות                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     פרוטוקולים; נדיבי חיים; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע;     חזני מיכאל יעקב 

;                                                  מדרשת הגולן; תקציב;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6394: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

המחלקה לדת                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פרוטוקולים; יפת עודד; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           סמינרים; ימי עיון; איגוד רבנים בהתישבות הדתית;     חבר הרבנים בישראל 

;       ספרי תורה; מועצות דתיות; משרד הדתות; תקציב]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

;                                   רמות שפירא- מדרשת תורה ועבודה ;     בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6395: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המחלקה לחינוך                                                       :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נדיבי חיים; יפת עודד; ימי עיון; חינוך; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  שרות לאומי; דור המשך- איגוד המושבים ; המר זבולון; נשים במושבים;     בנצקי אלי 

;            משרד החינוך והתרבות; משרד האוצר; רמות שפירא-     מדרשת תורה ועבודה  

;                                                                   נריה משה צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6397: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התאחדות האכרים                                                      :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    משרד החקלאות; התאחדות האכרים בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      נדיבי חיים; חברת מים- מקורות ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6398: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז העולמי                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         ק אהרון'ז; כספים; תקציב; תקנון; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;           הכנסת האחת עשרה; בורג יוסף; דור המשך- איגוד המושבים ;     נדיבי חיים 

;        דובדבני ברוך; חקלאות; שטרן קטן שרה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    צדוק עזריאל; בר אילן מאיר; פרוטוקולים; סנהדראי טובה; סמינרים;     קרונה משה 

;   ורהפטיג זרח; חוק נגד הונאה בכשרות; ל"מפד; בן מאיר יהודה;     ישיבת כרם ביבנה 

;             איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ]; מושב[כפר פינס ; חוקה;     המר זבולון 

;                                                              חבר הרבנים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6400: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית חבל הצפון וחבל הגליל                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               תקציב; נדיבי חיים; פרוטוקולים; גולן אברהם; בוררות; ק אהרון'    ז 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6401: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית חבל ירושלים                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         חקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; נדיבי חיים;     זוילי נסים 

;                             ויץ רענן; דקל יהודה; פרוטוקולים;     דרובלס מתתיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6402: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית תל אביב                                             :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    זוילי נסים; ק אהרון'ז; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים;     תקציב 

;                              משרד החקלאות; נדיבי חיים; צדוק עזריאל;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6403: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית הנהלת המחלקה                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       זוילי נסים; כספים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     דרובלס מתתיהו 

;       חקלאות; פרוטוקולים; תקציב; ויץ רענן; נדיבי חיים; ימי עיון;     דקל יהודה 

;                                                                  ק אהרון'    ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6404: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

 ועלון        1983בתיק חוברת בשם הסבסוד הגלום באשראי ליצוא חקלאי :       הערות 

                                1983מידע מטעם המרכז החקלאי דצמבר  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   חקלאות; חברת מים- מקורות ; כספים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;            ל"נח; גבתי חיים; המרכז החקלאי- ועדת גבתי ; ביטוחים;     צדוק עזריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6405: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

     83/1981סיכום סופי של רווחיות הייצור של ההדרים בשנת . א: בתיק:       הערות 

.        עלוני מידע מטעם המרכז החקלאי. ב84/1983ואומדן מתוקן לשנת  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    המרכז החקלאי- ועדת גבתי ; גבתי חיים; ביטוחים; כספים; פרוטוקולים;     חקלאות 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6406: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה להתיישבות חדשה                    , ועדת בן הרוש- המרכז החקלאי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; נדיבי חיים; חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           בן הרוש יצחק; פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                            תקציב; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6407: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                  פרטיכולים[שרגא שמר - חבר מזכירות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 נדיבי חיים; תקציב; מועצת הפרחים; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;      ניצן חיים; בנק החקלאות לישראל]; מושב[תירוש ; דור המשך-     איגוד המושבים  

];     מושב[רווחה ]; מושב[כפר דרום ]; מושב[נצר חזני ]; מועצה אזורית[    מודיעים  

;            יודנפרוינד אריה; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מושב[חדיד ;     תקנון 

];   מושב[שדה יעקב ; חינוך]; מושב[רוויה ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;             ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע]; מושב[רחוב ]; מושב שיתופי[    קטיף  

;    עתון יומי- הצפה ; יפת עודד; כספים; גרעינים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;    חקלאות]; מושב[מחולה ]; מושב[אחוזם ; משרד השיכון; המר זבולון;     גולן אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6408: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרטיכולים                      - ועדת מינויים , אבטבי. חבר מזכירות א:  שם התיק 

                                  1980-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                  1975-1980פרטיכולים , 1966-1971אבטבי . א- תאריך :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מועצת הלול; אבטבי אליעזר; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               נדיבי חיים; צדוק עזריאל]; מושב[בן זכאי ]; קופת תגמולים[    יניב  

;    בנק החקלאות לישראל; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; דור המשך-     איגוד המושבים  

];                    מושב[מחולה ; חקלאות]; מועצה אזורית[מודיעים ;     ניצן חיים 

;                 ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; יפת עודד]; מושב שיתופי[    קטיף  

;         תקנון]; מושב[חדיד ]; מושב[רווחה ]; מושב[כפר דרום ]; מושב[    נצר חזני  

;   המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; בתי כנסת; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];                                מושב[שדה יעקב ; תקציב; חינוך]; מושב[    רוויה  

];                        מושב[רחוב ; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;     שרות לאומי; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

;         המר זבולון; גולן אברהם; עתון יומי- הצפה ; יודנפרוינד אריה;     גרעינים 

];                       מושב[אחוזם ; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6409: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        נדיבי חיים; חקלאות; קטעי עתונות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];        מושב[נצר חזני ]; מושב[כפר דרום ; ל"מפד; אבטבי אליעזר;     משרד החקלאות 

;                      גרעינים]; מושב[מחולה ; חזני מיכאל יעקב]; מושב[    אחיעזר  

;                                           נתיבות]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6410: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

האגודה להתנדבות                                         , שרות לאומי:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         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  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; ביננפלד אליעזר; יהלום שאול; שרות לאומי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                             תקנון;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6411: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                              "גרעיני נח, בני עקיבא:  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הקבוץ הדתי; התנדבות; משרד הפנים; ל"נח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בני עקיבא בישראל; משרד הבטחון; שפירא יוסף; ביננפלד אליעזר;     בנצקי אלי 

;                                                          סמינרים;     ימי עיון 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6412: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגף רשם האגודות השיתופיות                      , משרד העבודה והרווחה:  שם התיק 

                                  1986-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                        1986, 1984, 1980, 1976- תאריך . ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקנון; תקנות; משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      פועלי אגודת ישראל]; מושב שיתופי[בני דרום ; ביננפלד אליעזר;     נדיבי חיים 

];                                                ישוב קהילתי[אלעזר ;     חקלאות 

זכויותיו של חבר מושב שיתופי היוצא  או   {כללי האגודות השיתופיות .א: התיק מכיל 

מושב    " בני דרום"תקנון . ב. ז בהוצאת משרד העבודה והרווחה"תשמ} מוצא מן המושב 

מושב עובדים להתישבות חקלאית         " אניעם"תקנון . ג. שיתופי של הפועל המזרחי 

מושב שיתופי להתישבות חקלאית  של     " מתתיהו"תקנון . ד. מ"ותעשיתית שיתופית בע 

.        מ"מושב שיתופי להתישבות חקלאית בע" אשלים"תקנון . ה. פועלי אגודת ישראל 

.                                                 תיכוניים-תקנון למורים על. ו 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6413: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                           "נוער חו:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                            1990, 1987-1988:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; ביננפלד אליעזר]; מושב שיתופי[    בני דרום  

;                                                       גרעיני עליה;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6414: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבויות אנגליה                                      - ל "שליחים חו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                בריטניה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6416: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                    תנועת התנדבות לעליה הדתית[תהלה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     פרוטוקולים; קליטת עליה;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6417: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

'                                                 ריבית וכו, תחשיבים:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגוני קניות; כספים; ביטוחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6418: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ב                                                   "ל ארה"שליחים חו:  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                            1987, 1981-1984:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                    ארצות הברית;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6419: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבורות בוגרים                                           - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    ל"נח; פרוטוקולים; ימי עיון; גרעינים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6420: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המכון לחקר רווחיות המשק                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6421: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תעשיה                                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בן דב עזריאל; חקלאות; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                תעשיות בהתישבות הכפרית]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6425: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צרפת                                          - ל "התכתבות שליחים חו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; קליטת עליה;     צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6426: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מפעל מתכת שדמות מחולה                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

        1988.10ח מצב מתאריך "דו- בתיק חוברת בשם מפעלי מתכת מחולה :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    כספים]; מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                             מאזן[דין וחשבון כספי ;     תעשיות בהתישבות הכפרית 

];          מושב שתופי[שדמות מחולה ; דקל יהודה;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                דרובלס מתתיהו;     בן דב עזריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6428: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר הנופש כינר                                                      :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: 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  

;      כספים; כפר הנופש כינר; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; תעשיות בהתישבות הכפרית; ק אהרון'ז;     צדוק עזריאל 

;                                 משרד התיירות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6441: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי                                       : שם יחידה 

יקבי חצור                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            רמת הגולן; כספים; יקבי חצור; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                             חקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6443: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פירות הגולן                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

         88-1987- ח "סיכום העונה תשמ- בתיק חוברת בשם פירות הגולן :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; בית אריזה[פירות הגולן ; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6444: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מנהלת ההסדר                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6445: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;    קרן מושבי הפועל המזרחי; חקלאות; משרד העבודה והרווחה; כספים;     צדוק עזריאל 

;     קרן לעזרה הדדית- רעות ; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     מלמד אברהם 

;      בוררות; נדיבי חיים; גרעינים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     זוילי נסים 

;                                                  ביננפלד אליעזר; ק אהרון'    ז 

 1989- במושב קטיף  " חממות קטיף"תכנית עסקית להרחבת מפעל . א- בתיק שתי חוברות  

 הוצאת  התנועה   1989תכנון הפעילות המשקית  לשנת - קיבוץ קטיף  - 1989מרתון . ב 

.                                                ועדת המשק- הקיבוצית המאוחדת  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6447: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   ארגוני קניות; משרד החקלאות; צדוק עזריאל; מועצת הירקות;     ארגון מגדלי ירקות 

;                ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6527: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                      מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; ביבי יגאל; משרד החקלאות; כספים; חקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                 תקציב; בנקים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; ביטוחים;     צדוק עזריאל 

.       קיבוץ קשת בהוצאת התנועה הקיבוצית המאוחדת1990מרתון .א. בתיק שתי חוברות 

הוצאת חברת       , פרוייקט השכרת חדרים לשנים בקיבוץ- קיבוץ אתר נופש - ן "קא.ב 

.                                                              א"מ ת"אורפז בע 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6529: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בנקים; כספים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    משרד העבודה והרווחה; תקציב; בנק המזרחי; משרד הבטחון; פרוטוקולים;     חקלאות 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                                  ק אהרון'    ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6530: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                           1990, 1987-1988: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; חקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6531: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צמצום הוצאות                    , רעיונות לשינויים- מושבים שיתופיים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          תקציב; חקלאות; ביטוחים; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6532: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          כספים; בנק המזרחי; פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;    משרד העבודה והרווחה; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ביננפלד אליעזר 

;                       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; ק אהרון'ז;     צדוק עזריאל 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6533: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ש                                                          "עלוני חמ:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

ה                 "תשמ, ד"שנים תשמ, 3, 2, 1.ש מס"בתיק דפי מידע חמ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6534: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

מושב          - 1990תכנון הפעילות המשקית  לשנת  - 1990בתיק מרתון :       הערות 

.                                                      אלוני הבשן 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חקלאות; כספים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     משרד החקלאות; צדוק עזריאל; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     גרעינים 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6535: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלית הנוער                                                          :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              יהודי אתיופיה; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ביננפלד אליעזר 

;                           שפירא יוסף; נדיבי חיים]; מושב שתופי[    שדמות מחולה  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6536: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מועצת הירקות]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          כספים; קרן קיימת לישראל; תקציב; קופת חולים כללית; חקלאות;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6537: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

בקור ראש המחלקה להתישבות            - בתיק חוברת בשם שדמות מחולה :       הערות 

.                                       1984נובמבר , מר יחיאל לקט 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מושב שתופי[שדמות מחולה ; מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

;     בנקים; ק אהרון'ז; פורת חנן; כספים; תקציב;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                  חקלאות; משרד החקלאות; ביננפלד אליעזר; בוררות;     צדוק עזריאל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6538: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

בקור ראש המחלקה להתישבות מר         - בתיק חוברת בשם שדמות מחולה :       הערות 

         1990, 1987-1988תאריך.1987נובמבר , תמונת מצב, ניסים זוילי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       משרד החקלאות; ביטוחים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; ק אהרון'    ז 

;                בנקים; זוילי נסים; משרד העבודה והרווחה; צדוק עזריאל;     חקלאות 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6539: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חקלאות]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6540: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   תקציב; כספים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6541: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6542: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר גלים                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6543: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              ביננפלד אליעזר; כספים; קרן לעזרה הדדית-     רעות  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6544: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                1990, 1987: תאריך:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חקלאות]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6545: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחיעזר                                    . אבני איתן ג. אביעזר ב. א:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 82/78/8:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד השיכון]; מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       משרד החקלאות; חקלאות; נדיבי חיים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;    ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; כספים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;   ק אהרון'ז]; מושב[אבני איתן ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     משרד העבודה והרווחה 

];          מושבים[ארגון מים - מימי הדרום ; פרוטוקולים; תקציב]; מושב[    אחיעזר  

;                                    צדוק עזריאל; בתי כנסת;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6547: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טירת יהודה                   , חיספין, חמד, חדיד, חזון, זרחיה, זרועה:  שם התיק 

יושיביה                                             , ישעי, ם"יד רמב 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 70/7:             סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[זרועה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  חקלאות]; מושב[זרחיה ; יודנפרוינד אריה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

; קופת חולים כללית; בית משפט השלום]; מאזן[דין וחשבון כספי ; חילול שבת;     כספים 

;     פרוטוקולים; הרבנות הראשית לישראל]; מושב[חזון ; ניצן חיים;     אבטבי אליעזר 

;      גני ילדים ומעונות יום; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; בוררות;     בתי כנסת 

;            משרד השיכון; משרד העבודה והרווחה]; מושב[חדיד ; תקציב; ק אהרון'    ז 

]; מושב[ם "יד רמב; מפות]; מושב[טירת יהודה ]; ישוב קהילתי[חיספין ]; מושב[    חמד  

];                                   מושב[יושיביה ; צדוק עזריאל]; מושב[    ישעי  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6548: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי פירות                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חקלאות; המועצה לשיווק פרי הדר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            כספים; נדיבי חיים; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; תקציב;     פרוטוקולים 

;                                                                   מועצת הפרחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6549: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי ירקות                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                בתיק דפי מידע מהנעשה בענף הירקות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נדיבי חיים; ארגון מגדלי ירקות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                  משרד החקלאות; כספים; צדוק עזריאל;     ביטוחים 

;                                     המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6550: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00363:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי ירקות                                , ארגון מגדלי כותנה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צדוק עזריאל; פרוטוקולים; מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; נדיבי חיים; תקציב; חקלאות; כספים;     משרד החקלאות 

;        מועצת הכותנה; המועצה לשיווק פרי הדר;     המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6553: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קצב אלי                                          - ממונה מחוז המרכז :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 90/3:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קליטת עליה]; מושב[עזריאל ; קצב אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    בני עקיבא בישראל; בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

]; מושב[בית גמליאל ]; מושב[בן זכאי ]; מושב[כפר יעבץ ]; מועצה אזורית[    מודיעים  

];         מושב[ם "יד רמב]; מושב[אחיעזר ]; מושב[בית עוזיאל ; כספים;     בתי כנסת 

;          חינוך; משרד החינוך והתרבות]; מושב[חדיד ; תקציב; ע"גדנ;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6554: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קצב אלי                                          - ממונה מחוז המרכז :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 90/3:             סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מועצה אזורית[מודיעים ; קצב אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           קורסים; קרנות]; מושב[חדיד ]; מושב[כפר יעבץ ;     משרד החינוך והתרבות 

];             מושב[פורת ; בני עקיבא בישראל]; מושב[עזריאל ; כספים;     בנצקי אלי 

;    ל"צה; שואה; צדוק עזריאל; חוזרים; מקוואות; פרוטוקולים]; מושב[    בית עוזיאל  

;                                                                    אולפנת אמנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6555: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קצב אלי                                          - ממונה מחוז המרכז :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 89/2:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד החינוך והתרבות]; מושב[עזריאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בני עקיבא בישראל]; מושב[חדיד ; בנצקי אלי; קצב אלי]; מושב[    בית עוזיאל  

;                        פרוטוקולים]; מועצה אזורית[מודיעים ]; מושב[    כפר יעבץ  

;            קרנות; גרעינים; אולפנת אמנה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];            מושב[פורת ]; מושב[טירת יהודה ; חקלאות; כספים;     עמינוח נחמיה צבי 

];     מושב[גאולי תימן ]; קבוץ[לביא ; רמות שפירא; יהלום שאול]; מושב[    בן זכאי  

;                   הלכה]; מושב[ברקת ]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[אחיעזר ;     תקציב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6561: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קצב אלי                                          - ממונה מחוז המרכז :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 89/2:             סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מושב[בן זכאי ; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מושב[אחיעזר ]; מושב[ם "יד רמב;     צדוק עזריאל 

;          רמות שפירא; כספים]; מועצה אזורית[מודיעים ; תקציב]; מושב[    כפר יעבץ  

;          לבקוביץ חנה; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; קצב אלי;     פרוטוקולים 

;                 עמינוח נחמיה צבי; בנצקי אלי]; מושב[חדיד ;     בני עקיבא בישראל 

;                                                     קרנות;     ברנשטיין ישעיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6563: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בטאונים                            , תכניות עבודה שנתיות- מחוז מרכז :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד החינוך והתרבות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];      מושב[ברקת ]; מושב[חמד ; בני עקיבא בישראל]; מושב[פורת ]; מושב[    עזריאל  

;             פרסומים]; מושב[אחיעזר ]; מושב[בית עוזיאל ;     משרד העבודה והרווחה 

];                 מועצה אזורית[מודיעים ]; מושב[טירת יהודה ]; מושב[ם "    יד רמב 

עתון בית      - מעוז . ב. ן"תש- מושב בן זכאי - ידיעון לחבר . א.  חוברות5בתיק  

העבודה החינוכית  עם    . ד. ן"תש- מושב בית עוזיאל - ידיעון . ג. ן"תש- עוזיאל  

- ם"עלון יד רמב. ה. בהוצאת משרד החינוך והתרבות, 1988- בני נוער במושבי המצוקה  

.                                                                       ט"תשמ 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6581: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                 מרכז תורני להדרכה והוראה[י "נחלת ש:  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

א ודפים שבועיים      "בתיק ידיעון ותיקי בני עקיבא מרכז אירופה תשנ:       הערות 

.                                                     לפרשת השבוע 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בני עקיבא בישראל; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     הלכה; פרסומים; ליפשיץ אברהם; יח-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     בנצקי אלי 

;                  יפת עודד; מרכז תורני- י "נחלת ש; ברית המועצות;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6582: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן סעד                                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יפת עודד; קופת חולים כללית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      ועדות-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6583: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת גזברות                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כספים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   צדוק עזריאל; יפת עודד; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

;         נדיבי חיים; ספרי תורה; תקציב; בתי כנסת; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                      תקנון; משרד הפנים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6584: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקצבות                                                 - משרד הפנים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             משרד הפנים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           תקציב; כספים; בנקים; יפת עודד; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6585: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שעורים                        , ת"לדוחו, טפסים לבתי כנסת ממשרד הדתות:  שם התיק 

.                        כללים לעירוב, מחירי טליתות ותפילין, תורניים 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד הפנים; בתי כנסת; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  משרד האוצר; אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                                              יפת עודד;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6586: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פעילים                                               - אישי - רבנים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                1993, 1987-1990, 1983-1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הרבנות הראשית לישראל; גולן אברהם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   בורג יוסף; יפת עודד; מועצות דתיות]; מועצה אזורית[מרום הגליל ;     משרד הדתות 

;                                       בתי כנסת]; מושב[רווחה ]; מושב[    טפחות  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6594: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלמה                                                  , עזריאל, עוזה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/24:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

            1973יולי - בתיק חוברת בשם נסיגה והתקדמות  במושב עוזה :       הערות 

.                                מ"בע} יישום מחקרים. {ג.י.הוצאת א 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             נציבות המים- משרד החקלאות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      יודנפרוינד אריה; משרד החקלאות; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ]; מושב[    עוזה  

;                     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     מינהל מקרקעי ישראל 

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד העבודה והרווחה 

;  חקלאות; תקציב]; מועצה אזורית[שפיר ; משרד השיכון; דור המשך-     איגוד המושבים  

;       אבטבי אליעזר; כספים]; מושב[עזריאל ; יפת עודד; מועצת הלול;     פרוטוקולים 

;              ארגוני קניות; גולן אברהם; בית משפט השלום; בוררות]; מושב[    עלמה  

;                                                               קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6595: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יד                      , ישעי, יושיביה, טירת יהודה, חזון, חמד, חדיד:  שם התיק 

ם                                                               "רמב 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 66/29:            סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יודנפרוינד אריה]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   מינהל מקרקעי ישראל; בית המשפט המחוזי;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;                  חקלאות; הנהלת חשבונות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                  ויץ רענן; כספים; נדיבי חיים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];        מושב[טירת יהודה ; תקציב]; מושב[חזון ; גרעינים;     משרד העבודה והרווחה 

;       ניצן חיים]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[ישעי ; צדוק עזריאל]; מושב[    יושיביה  

;                                                             בנק החקלאות לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6596: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         חיספין, זרחיה, זרועה, זמרת, הזורעים, דלתון:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 68/42:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              משרד השיכון]; מושב[דלתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              חזני מיכאל יעקב;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;            יודנפרוינד אריה; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];         מושב[הזורעים ; בתי כנסת; כספים; ניצן חיים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];              מושב[זרחיה ]; מושב[זרועה ]; מושב[זמרת ; חקלאות;     משרד החקלאות 

];                   ישוב קהילתי[חיספין ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6598: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                  כפר אברהם, צפריה, בכורה, תרום, תקומה, תעוז, תירוש:  שם התיק 

כפר            ,כפר יעבץ, כפר שמאי, כרם בן זמרה, כפר מימון, כפר פינס 

ה                                                               "הרא 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; דקל יהודה; תקציב; חקלאות]; מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; יודנפרוינד אריה;     צדוק עזריאל 

;                  פרוטוקולים; ניצן חיים; משרד השיכון; ויץ רענן]; מושב[    תעוז  

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;            בוררות]; מושב[תרום ]; מושב[תקומה ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];    מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ]; מושב[שדי תרומות ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

];              מושב[כפר פינס ; חילול שבת; גרדי נתן]; מושב[כפר אברהם ;     כספים 

];        מושב[כפר שמאי ]; מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[כפר מימון ;     משרד החקלאות 

;            בתי ספר; מינהל מקרקעי ישראל; חברת מים- מקורות ]; מושב[    כפר יעבץ  

;                                          ישיבת תקות יעקב]; מושב[ה "    כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6599: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרום                               , תקומה, תעוז, תירוש, שרשרת, שפיר:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 82/33:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      מושב[שפיר ; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      מפעל שימורים- יפי מור ; כספים; נדיבי חיים; בוררות;     מינהל מקרקעי ישראל 

];                       מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;        יפת עודד; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     גני ילדים ומעונות יום 

];       מושב[תירוש ; בתי כנסת; פרוטוקולים]; מושב[שרשרת ; ק אהרון'ז;     גרעינים 

;    משרד העבודה והרווחה]; מושב[תעוז ; המר זבולון; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;        משרד השיכון]; מושב[תרום ; בנק לאומי לישראל; ספרי תורה]; מושב[    תקומה  

;                                                                 בית משפט השלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6601: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדי תרומות                  , שדה אילן, שדה יעקב, שפיר, שרשרת, שוקדה:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 67/38:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

     1964-1967סיכום פעולות שיקום בשנים - בתיק חוברת בשם שדה אילן :       הערות 

.                                     י"בהוצאת הסוכנות היהודית לא 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חקלאות; משרד החקלאות]; מושב[שוקדה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מושב[שפיר ; בוררות; צדוק עזריאל; בתי כנסת; יודנפרוינד אריה]; מושב[    שרשרת  

;     מועצת הלול]; מושב[שדה יעקב ; ל"מפד; ניצן חיים; תקציב; ק אהרון'ז;     כספים 

;  שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];  מושב[שדה אילן ; בנק לאומי לישראל; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                   מועצת הפירות]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     בנק החקלאות לישראל 

];                              מושב[שדי תרומות ; חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6602: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית                     , בית הגדי, בית עוזיאל, אחיעזר, איתן, אביעזר:  שם התיק 

גמליאל                                                               

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 66/28:            סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חקלאות; פרוטוקולים]; מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ניצן חיים; צדוק עזריאל; ארגוני קניות; תקציב; יודנפרוינד אריה;     כספים 

;   ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; בנקים]; מושב[איתן ;     קרן קיימת לישראל 

;            חזני מיכאל יעקב]; מושב[אחיעזר ]; מושבים[ארגון מים -     מימי הדרום  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                   ויץ רענן; בוררות; נציבות המים- משרד החקלאות ;     משרד הדתות 

]; מושב[בית גמליאל ]; מושב[בית הגדי ; משרד העבודה והרווחה]; מושב[    בית עוזיאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6603: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ה                                               "כפר הרא, בית גמליאל:  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; חקלאות]; מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 
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   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                            מושב[ה "כפר הרא; בנקים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6604: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                  , מצפה הושעיה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        שרות לאומי; משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                  המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; בנצקי אלי;     מועצת הלול 

;                                 משרד ראש הממשלה]; ישוב קהילתי[    מצפה הושעיה  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6605: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גרעין להב                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בני עקיבא בישראל; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6606: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מורשת                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                           1987, 1983-1984: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    גרעינים; תקנון]; ישוב קהילתי[מורשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      דקל יהודה; משרד הפנים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6607: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברוכין                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נדיבי חיים]; ישוב קהילתי[ברוכין ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           משרד הבריאות; נציבות המים- משרד החקלאות ; משרד השיכון;     דקל יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6608: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה דניאל                                                 , כרמי צור:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; דרובלס מתתיהו]; ישוב קהילתי[    נוה דניאל  

;                  גוש עציון; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     נדיבי חיים 

;           מקוואות; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                           משרד העבודה והרווחה;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6609: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פסגות                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        נדיבי חיים]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    פרוטוקולים;     צדוק עזריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6625: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר תפוח                                                            :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                            1986-1988, 1983:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יפת עודד; בתי כנסת; כפר תפוח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       משרד השיכון; משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;   דרובלס מתתיהו; מוסדות דת; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     נדיבי חיים 

;                                                       עופר יוסי;     דקל יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6626: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרית נטפים                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    עופר יוסי]; ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            נדיבי חיים; כספים; בתי ספר;     משרד העבודה והרווחה 

;      בתי כנסת; המר זבולון; משרד השיכון; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                                       יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6627: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פדואל                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עופר יוסי]; ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              בתי כנסת;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6628: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 
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   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 פרוטוקולים; חקלאות; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                                            תנועת מושבי העובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6630: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חקלאות; פרוטוקולים; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       נדיבי חיים; בית המשפט העליון; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                                                  ק אהרון'    ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6634: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ויץ רענן; מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   משרד החקלאות; חקלאות; פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6636: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי ירקות                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

      15,19.בתיק עלוני מידע מטעם המועצה לייצור ושיווק של ירקות מס:       הערות 

.            1981,1980 ודפי מידע מהנעשה בענף הירקות שנים 20,21,25 

                                                                                   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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         מפעל שימורים- יפי מור ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    נדיבי חיים; מועצת הפרחים; מועצת הירקות; משרד החקלאות;     ארגון מגדלי ירקות 

;                                     שווק תוצרת חקלאית- תנובה ;     צדוק עזריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6638: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לשיווק פרי הדר                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  המועצה לשיווק פרי הדר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       אבטבי אליעזר; נדיבי חיים; חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

;                         פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6640: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תקציב; חקלאות; מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       נדיבי חיים; ק אהרון'ז; פרוטוקולים; כספים; חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

];    מאזן[דין וחשבון כספי ; איגוד מגדלי הפרחים; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

;                        בגין מנחם; משרד החקלאות; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6643: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציבים                                                   - מזכירות :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

              1977 שנת 344. ידיעות לחברי תנועת המושבים מס. בתיק א:       הערות 

.                        1979 שנת 342. מס, רשומות- ספר החוקים . ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     חקלאות; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; בנצקי אלי; כספים; נדיבי חיים; בנק לאומי לישראל; מועצת הירקות;     משרד החקלאות 

;       תקציב; פרוטוקולים; משרד הפנים; בתי כנסת; התנדבות;     בנק החקלאות לישראל 

];            מושב[שובה ]; מושב[יושיביה ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;    דרורי יעקב; סמינרים; משרד העבודה והרווחה; אבטבי אליעזר]; מושב[    בית הגדי  

];      מאזן[דין וחשבון כספי ; הרצוג שרה; בנק המזרחי; מפעל שימורים-     יפי מור  

;                                                      ועדות-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6645: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציבים                                                   - מזכירות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

חוברת בשם      .  ב1978- עקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי . בתיק א:       הערות 

עוז                           -בקיבוץ נחל} נוער חלוצי לוחם{ל "הנח 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         נדיבי חיים; פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     משרד החקלאות; ק אהרון'ז; משרד ראש הממשלה;     אבטבי אליעזר 

;                          התאחדות האכרים בישראל; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;          בנק החקלאות לישראל; משרד הפנים; תקנות; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

;       גני ילדים ומעונות יום; תקציב; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                 ניצן חיים]; מושב שיתופי[קטיף ;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6649: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת משק                                     , מחלקה טכנית- מזכירות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חקלאות; הכנסת; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   ועדות- איגוד המושבים ; ק אהרון'ז; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6693: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

 הכולל רשימת שמות מאת           1980ילקוט הפרסומים מתאריך - בתיק :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                             ועדת השמות הממשלתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         מאזן[דין וחשבון כספי ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         מפות; משרד ראש הממשלה; נדיבי חיים]; מושב[    בית הגדי  

;      כספים; תרומות; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

;     פרוטוקולים]; מושב[תעוז ; דור המשך- איגוד המושבים ; ק אהרון'ז;     בתי כנסת 

;                              בנק המזרחי; אבטבי אליעזר]; מועצה מקומית[    אפרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6694: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

.           בתיק רשימת מושבי הפועל המזרחי. 1980-1981, 1978: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תרומות; ל"מפד; נדיבי חיים; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב שיתופי[    יונתן  

];                                               מושב[זמרת ]; מושב[ם "    יד רמב 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6695: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושבים שיתופיים                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   כספים; חקלאות; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 מינהל מקרקעי ישראל; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                                     ביננפלד אליעזר; קרן לעזרה הדדית-     רעות  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6701: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרמי צור                                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גוש עציון]; ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 מקוואות; בנצקי אלי; נדיבי חיים; משרד העבודה והרווחה;     כספים 

;                       עופר יוסי; דרובלס מתתיהו; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                              ספרי תורה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;    משרד התקשורת; גני ילדים ומעונות יום; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                    גרעינים; תקציב; משרד השיכון;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6703: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה דניאל                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     עופר יוסי]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; ספרי תורה;     נדיבי חיים 

;          בנצקי אלי; משרד השיכון; תקציב; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                          מקוואות; מועצות דתיות; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6704: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פסגות                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עופר יוסי]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; נדיבי חיים; משרד הפנים;     משרד השיכון 

;                            קופת חולים כללית; חינוך]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6705: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר תפוח                                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                כפר תפוח87/1986דיון שנתי - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    עופר יוסי; כפר תפוח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        בנק המזרחי; משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];       מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתיישבות של גוש אמונים- אמנה ;     בוררות 

;    בנצקי אלי; בנקים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים;     נדיבי חיים 

;                        ישיבות גבוהות; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ;     בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6706: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרית נטפים                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

       87/1986דיון שנתי .  ב86/1985דיון שנתי . א- בתיק . תיק חסוי:       הערות 

.                   מ"אגודה שיתופית דתית קהילתית בע- קרית נטפים   

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    עופר יוסי]; ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        בנק המזרחי; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; מקוואות;     המר זבולון 

;                                                      פרוטוקולים;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6707: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פדואל                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

          86/85ח שנתי "דו. ב. פדואל - 87/1986דיון שנתי . א- בתיק :       הערות 

.                                                           פדואל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עופר יוסי]; ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       כספים; בנק המזרחי; ק אהרון'ז; נדיבי חיים;     פרוטוקולים 

;     בתי כנסת; משרד השיכון; ישיבות גבוהות; ועדת יגר;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

;                                חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     מקוואות 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6708: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                   קופת תגמולים- חברת יניב ], מועצה אזורית חוף עזה:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 יודנפרוינד אריה; הנהלת חשבונות; גוש קטיף;     קופת חולים כללית 

;      בתי כנסת]; מושב[נצר חזני ; גרעינים]; מושב[גני טל ]; מושב שיתופי[    קטיף  

;                    נדיבי חיים; חקלאות; מועצות דתיות;     גני ילדים ומעונות יום 

];                                                        קופת תגמולים[    יניב  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6709: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מודיעים                        , מועצה אזורית מטה יהודה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                      1979-1981, 1972-1975: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   בנצקי אלי; ניצן חיים; נדיבי חיים]; מועצה אזורית[    מודיעים  

; משרד החינוך והתרבות; בורג יוסף; קופת חולים כללית; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                             מפעל הקייטנות;     יודנפרוינד אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6711: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                            1978-1980 - 1972-1974:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               בן מאיר יהודה; נדיבי חיים; תקציב; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                       תנועת מושבי העובדים; יודנפרוינד אריה]; מושב[    בן זכאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6712: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                     1979-1980 - 1971-1975: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בנצקי אלי; פרוטוקולים; נדיבי חיים; גולן אברהם; גרעינים]; מושב[    טפחות  

;        אבטבי אליעזר; משרד החינוך והתרבות; צדוק עזריאל; ק אהרון'ז;     בתי כנסת 

;       קרן מושבי הפועל המזרחי; ויץ רענן; תקציב; משרד ראש הממשלה;     המר זבולון 

];    מושב[עלמה ; דור המשך- איגוד המושבים ; חזני מיכאל יעקב;     יודנפרוינד אריה 

;                     חקלאות]; מושב[מירון ]; מושב[דלתון ]; מושב[    כרם בן זמרה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6713: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בית שאן                                                :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הלכה]; מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                  מושב[שדי תרומות ]; מושב[רחוב ]; מושב[רוויה ;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6721: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ח לתקופה          "בתיק יומן ועדת מל. 1978-1980, 1971-1975: תאריך:       הערות 

.                        בהוצאת מועצה אזורית שפיר73.10.6-73.11.12 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; כספים; פרוטוקולים]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   נדיבי חיים; דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;        ישיבות גבוהות; תקציב]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[שפיר ;     בתי ספר 

];        מושב[זרחיה ; אולפנת אבן שמואל; קופת חולים כללית; בתי כנסת;     מקוואות 

];                        מועצה מקומית[אפרת ; בנקים; חזני מיכאל יעקב;     חקלאות 

;            מושקוביץ משה; הכנסת; יודנפרוינד אריה; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

];            מושב[נועם ; תרומות; ניצן חיים; מלחמת יום הכיפורים;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6722: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית הדר השרון                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרוטוקולים]; מועצה אזורית[הדר השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  חקלאות]; מושב[כפר יעבץ ; יודנפרוינד אריה; דור המשך- איגוד המושבים ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6723: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                       , מועצה אזורית גליל תחתון:  שם התיק 

                                  1980-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                       1979-1980, 1972-1975:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מועצה אזורית[הגליל התחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     משרד החקלאות; יודנפרוינד אריה; חקלאות; משרד העבודה והרווחה;     המר זבולון 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6724: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                   , גבעת וושינגטון:  שם התיק 

                                  1980-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                      1979-1980, 1972-1975: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               נדיבי חיים; יודנפרוינד אריה; גבעת וושינגטון-     כפר הנוער הדתי  

;       הנהלת חשבונות; בתי כנסת; חקלאות; בנצקי אלי; דור המשך-     איגוד המושבים  

;              תקציב; בנקים; בתי ספר; פרוטוקולים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

]; מושב[יושיביה ]; מושב[זמרת ]; מושב[זרועה ]; מושב[גבעולים ]; מושב[    בית הגדי  

];              מושב[שרשרת ]; מושב[שיבולים ]; מושב[מלילות ]; מושב[    כפר מימון  

];                מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[תקומה ]; מושב[שובה ]; מושב[    שוקדה  

;                ניצן חיים; אבטבי אליעזר; משרד השיכון;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6725: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  21-09-1980-     עד16-12-1979-   תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    כספים; תקציב; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; פרוטוקולים; סעדי יהודה;     חקלאות 

;         נדיבי חיים; ביטוחים; חברה ליצוא חקלאי- אגרקסקו ]; מושבה[    אבן יהודה  

;                                             צדוק עזריאל; חברת מים-     מקורות  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6726: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  22-10-1981-     עד22-10-1980-   תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

             1981מאי - בתיק חוברת בשם כשלון הליכוד בתחום החקלאות :       הערות 

.                                             בהוצאת המרכז החקלאי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            כספים; חברת מים- מקורות ; תקציב; פרוטוקולים; נדיבי חיים;     חקלאות 

;  נציבות המים- משרד החקלאות ; התיישבות; משרד החקלאות; בגין מנחם;     מועצת החלב 

;                                      סעדי יהודה; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6727: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  05-12-1981-     עד15-11-1981-   תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           תקציב; חקלאות; כספים;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6728: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושבים שיתופיים                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;        ספרי תורה; צדוק עזריאל; גרעינים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                     בוררות; גולן אברהם; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; סמינרים;     משרד העבודה והרווחה 

;  דרובלס מתתיהו; ויץ רענן; פרוטוקולים; משרד השיכון; דרוקמן חיים;     שפירא יוסף 

;                             קליטת עליה; ימי עיון; הכנסת התשיעית;     רמת הגולן 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6729: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התיישבות                                                            :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

-           בתיק חוברת בשם המשך ההתיישבות בגדה המערבית . תיק חסוי:       הערות 

.                          1980מאת ויץ רענן מתאריך ספטמבר ? האמנם 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 נדיבי חיים; גולן אברהם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   גרעינים]; מושב[שפיר ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  תנועת מושבי העובדים; התיישבות; חקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];    מועצה אזורית[מרום הגליל ; בתי כנסת; פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                    ק אהרון'ז]; מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[הזורעים ;     ויץ רענן 

;                       משרד החקלאות; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                          צדוק עזריאל; תנועת ההתיישבות של גוש אמונים-     אמנה  

];                מושב[כפר מימון ]; מושב[בית יתיר ; י להתישבות חקלאית"    חברה א 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6754: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עובדים                                                              :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6760: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                  מועצת המים הארצית, קשרים עם חברות וארגונים[שונות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תרומות; בתי כנסת; נדיבי חיים; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  תקציב; אבטבי אליעזר; חקלאות; תקשורת; תקנות]; מושב[צפריה ; ה"    ישיבת כפר הרא 

;          מועצת המים; נציבות המים- משרד החקלאות ; חברת מים- מקורות ;     קורסים 

;                                                   משרד החקלאות;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6762: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן                                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מושב שתופי[רמת מגשימים ; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               פרוטוקולים; כספים; קרן מושבי הפועל המזרחי]; מושב שיתופי[    קשת  

;                                                  יפת עודד]; מושב[    שדה אילן  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6764: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מבטח                                                                :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בוררות; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     ק אהרון'ז; משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6765: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                           - חינוך , נוער, תרבות:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נדיבי חיים; כספים; חינוך; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           שרות לאומי; דור המשך- איגוד המושבים ;     גולן אברהם 

;                 ניצן חיים; בתי ספר; המר זבולון; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6770: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

א                                                               "פאז:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   נדיבי חיים; י להתישבות חקלאית"חברה א; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                          כספים;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6773: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בנק חקלאות                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; בנק החקלאות לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        כספים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; י להתישבות חקלאית"חברה א;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6775: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משק                                                       /ועדת קבלה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; צדוק עזריאל; ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                       מושב[רוויה ; חברה ליצוא חקלאי- אגרקסקו ;     גולן אברהם 

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

; התאחדות האכרים בישראל; משרד החקלאות; חקלאות; חברת מים- מקורות ;     סעדי יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6777: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישיבות                                                  - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תקציב; ישיבות גבוהות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  לופסקי שמחה; כספים; דובדבני אברהם; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               הכשרות; גרעינים; נדיבי חיים;     ישיבת בית יהודה 

;     יהודי ברית המועצות; שפירא אמנון; תרומות; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6783: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סעדי יהודה; ביטוחים; הקבוץ הדתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           בורג יוסף; משרד החקלאות; מועצת החלב; עתון יומי- הצפה ; ק אהרון'    ז 

;              נדיבי חיים]; קבוץ[לביא ; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ;     גוש עציון 

];                                                            קבוץ[    מגדל עוז  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6784: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנועת האשה הדתית                                            - אמונה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        נדיבי חיים; פולק יהודית; אליאש מרים; סנהדראי טובה; תקציב;     יקיר מרים 

;                                      מפעל שימורים- יפי מור ;     מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6785: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                              - ישובים קהילתיים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים; עופר יוסי; בנקים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מושב שיתופי[קטיף ; בתי כנסת; בוררות; כספים; קליטת עליה; צפת; ק אהרון'    ז 

;                 המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; ישיבות גבוהות;     מקוואות 

;                    משרד העבודה והרווחה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;            תנועת ההתיישבות של גוש אמונים- אמנה ]; ישוב קהילתי[    מצפה הושעיה  

;                    הרבנות הראשית לישראל; בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[    בר יוחאי  

];       ישוב קהילתי[פסגות ]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ]; ישוב קהילתי[    כרמי צור  

];     ישוב קהילתי[נוה דקלים ]; ישוב קהילתי[פדואל ]; ישוב קהילתי[    קרית נטפים  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6789: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקנונים ונוהלים במשקים שיתופיים ועובדים                             :  שם התיק 

.                                        תיק ריק ללא סימול ותאריך:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6791: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר בטיפול שוטף                                                    :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                     1987} ז"מ{תכנית משק - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                       מושב[בית יתיר ; משרד החקלאות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6792: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

היחידה לקידום נוער וקהילה                     -משרד החינוך והתרבות :  [שם התיק 

]                                                              במושב 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6793: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גרפולוגיה                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6794: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פניות לקליטה                                               - עופרים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        ישוב קהילתי[עופרים ; עופר יוסי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 התיישבות; משרד השיכון; גרעינים;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6795: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                        מרכז חקלאי[מושבים שיתופיים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     שפירא יוסף; ארגוני קניות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ימי עיון 

];                 מושב שיתופי[קשת ; ק אהרון'ז; נדיבי חיים; חקלאות;     ויץ רענן 

];                          מושב[אבני איתן ]; מושב[נוב ]; מושב שיתופי[    יונתן  

;         רמות שפירא; פרוטוקולים; בני עקיבא בישראל]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

;        נוער מזרחי המשמרת הצעירה- נועם ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6797: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז עולמי                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  דור המשך- איגוד המושבים ; בר אילן מאיר; בורג יוסף; נדיבי חיים;     דרורי יעקב 

;              גרעינים; ישיבות גבוהות; אירן; שפירא יוסף]; מועצה מקומית[    אפרת  

;       המר זבולון; תקציב; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     בני עקיבא בישראל 

;     אגודת ישראל; קבוצת רודגס; אוניברסיטת בר אילן; בית רימון;     אבוחצירא אהרן 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        ט-הועידה ה- איגוד המושבים ; ארצות הברית- ל "אמונה בחו;     גולדשלג יצחק 

;             קליטת עליה; ספרי תורה; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     בנק המזרחי 

;                  בתי כנסת]; מושב[גני טל ; ל"מפד; שטרן קטן שרה]; קבוץ[    לביא  

;     יהודי אתיופיה; קרן קיימת לישראל; שרגאי שלמה זלמן;     מימון יהודה ליב הכהן 

;                                                                    שחור בנימין 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6800: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         נדיבי חיים; ורמוס דניאל; ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          בתי ספר; בן מאיר יהודה; אבטבי אליעזר; בורג יוסף; עתון יומי-     הצפה  

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6801: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התיישבות                                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          תקציב; פרוטוקולים; גולן אברהם; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                                 קבוץ[מעלה גלבוע ; כספים;     קרן קיימת לישראל 

;                  נדיבי חיים; ק אהרון'ז; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6802: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת מינויים                                          - הועד המשותף :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; מושב[אחוזם ; משרד החקלאות; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                     המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6803: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תיק מעקב                                        - פסגות - יוסי עופר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בתי כנסת]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];     ישוב קהילתי[פדואל ]; ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; עופר יוסי;     צדוק עזריאל 

;               מקוואות; בוררות]; ישוב קהילתי[אלעזר ]; ישוב קהילתי[    כרמי צור  

];                                                   ישוב קהילתי[    קרית נטפים  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6807: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוברות אשראי מרוכז                                                  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           מושב[גבעולים ; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                   מושב[טירת יהודה ]; מושב[זרועה ]; מושב[זמרת ]; מושב[    גפן  

;          חקלאות]; מושב[מלילות ]; מושב[מחסיה ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;       ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; בנק החקלאות לישראל;     ארגוני קניות 

;                  בנק לאומי לישראל]; מושב[תקומה ]; מושב[תירוש ]; מושב[    שובה  

];                                        מושב[נועם ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6809: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוברות אשראי מרוכז                                                  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרוטוקולים; משרד החקלאות; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   159- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                                 מושב[איתן ]; מושב[אחוזם ]; מושב[    שדה אילן  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6810: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוייקט                                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 78-74/23:         סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תכנית השתלמויות לעובדי נוער וקהילה לשנת העבודה            - בתיק :       הערות 

 .                                                         1977/78

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             הראל שמעון; מפעל הקייטנות]; מועצה אזורית[    עזתה  

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; כספים]; מועצה אזורית[    בקעת בית שאן  

]; מושב[זרועה ; משרד העבודה והרווחה]; מועצה אזורית[מודיעים ]; מושב[ש "    בני עי 

];         מושב[עלמה ]; מושב[מלילות ]; מושב[שוקדה ]; מושב[זמרת ]; מושב[    שובה  

]; מושב[גפן ]; מושב[חזון ]; מושב[כפר שמאי ]; מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[    דלתון  

;          תקציב]; מושב[שדי תרומות ]; מושב[רוויה ]; מושב[רחוב ]; מושב[    מחסיה  

];      מושב[ברקת ]; מושב[חדיד ]; מושב[עזריאל ]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[    פורת  

];            מושב[בן זכאי ; ל"נח; גרעינים]; מושב[אחיעזר ]; מושב[    טירת יהודה  

];                                                                מושב[    שלוה  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6811: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוסי כותה                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שרות לאומי; מפעל הקייטנות; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מועצה אזורית[בקעת בית שאן ;     בנצקי אלי 

;                משרד החינוך והתרבות]; מושב[עלמה ]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

];                   מושב[רחוב ; דור המשך- איגוד המושבים ]; מושב[    שדי תרומות  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6813: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ח עובדים                                                         "דו:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 86/18:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6854: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוייקט                                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 80-79/24:         סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי; הראל שמעון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6855: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוייקט                                                             :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 9-78/25:          סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];          מושב[רוויה ; קורסים; מפעל הקייטנות; גרעינים; התנדבות;     הראל שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6856: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      תוחלת, שלוה, שדה אילן, שדה תרומות, שובה, שפיר:  שם התיק 

תרום                                            , תקומה, תעוז, תירוש 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   161- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מושב[שפיר ; יודנפרוינד אריה; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];            מושב[שדי תרומות ; פרוטוקולים; משרד השיכון]; מושב[שובה ;     בוררות 

;                 ניצן חיים; חברת מים- מקורות ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];           מושב[שלוה ; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי]; מושב[    שדה אילן  

];                         מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[תירוש ]; מושב[    תוחלת  

;    ק אהרון'ז]; מושב[תעוז ; אולפנות; צדוק עזריאל; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

];                                           מושב[תרום ]; מושב[תקומה ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6857: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         כפר אברהם, נחושה, נועם, נחם, נחלים, מלילות:  שם התיק 

משואות יצחק                                           , מירון, מחסיה 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 68/47:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אבטבי אליעזר]; מושב[מלילות ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    מועצת החלב]; מושב[נחלים ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     יודנפרוינד אריה 

;              משרד השיכון; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי;     משרד החקלאות 

;                    כספים; תקנות; בנקים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                        מושב[נועם ]; מושב[נחם ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;            ויץ רענן; חברת מים- מקורות ; נדיבי חיים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];             מושב[מחסיה ]; מושב[כפר אברהם ; בוררות; גרדי נתן]; מושב[    נחושה  

];             מושב[מירון ; קופת חולים כללית; דקל יהודה;     משרד העבודה והרווחה 

];                                     מושב שיתופי[משואות יצחק ;     צדוק עזריאל 

ידיעות המשק       . ב. 1968אוקטובר , 1. עלי משואות גליון מס. א- בתיק החוברות  

,           7/230, 8/232, 12/234,11/233, 14/236, 15/237, 16/236} משואות יצחק{ 

                                     2. ניב מגשימים גליון מס.  ג8.217, 13.222 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6859: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         יושיביה, ישעי, יונתן, ם"יד רמב, טירת יהודה:  שם התיק 

,                                               כפר אברהם, ה"כפר הרא 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/1:             סימול מקורי 

                                                         2004: 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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    בנק לאומי לישראל]; מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; משרד השיכון;     משרד החקלאות 

;                       ניצן חיים; גרעינים; יודנפרוינד אריה;     חזני מיכאל יעקב 

];                        מושב[ם "יד רמב; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  נציבות המים- משרד החקלאות ; תנועת מושבי העובדים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                 בתי כנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; פרוטוקולים;     חקלאות 

];   מושב[יושיביה ; מועצת הלול]; מושב[ישעי ; נדיבי חיים]; מושב שיתופי[    יונתן  

;                                  תקנון]; מושב[כפר אברהם ]; מושב[ה "    כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6860: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדי תרומות                                                , שדה יעקב:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/14:            סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חקלאות]; מושב[שדה יעקב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בוררות; פרוטוקולים; נדיבי חיים; ק אהרון'ז; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;           משרד הפנים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                   שטרן קטן שרה; יודנפרוינד אריה;     בורג יוסף 

;                   קרן קיימת לישראל; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

; משרד העבודה והרווחה; בתי כנסת]; מושב[שדי תרומות ; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                  אבטבי אליעזר; משרד החקלאות;     הנהלת חשבונות 

;       כספים; מינהל מקרקעי ישראל; תקציב; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                            בית המשפט המחוזי;     אבוחצירא אהרן 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6861: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר                      , כפר חסידים, כפר פינס, כפר מימון, כפר יעבץ:  שם התיק 

חיספית                                 , כפר גינת, כרם בן זמרה, שמאי 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/20:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בתי כנסת]; מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         מינהל מקרקעי ישראל; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     בנק לאומי לישראל 

;         חקלאות; יודנפרוינד אריה; חברת מים- מקורות ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                        קרן קיימת לישראל; תנועת מושבי העובדים;     משרד החקלאות 

;            ניצן חיים]; מושב[כפר מימון ; בוררות; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;  צדוק עזריאל; חינוך; תקציב; קליטת עליה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   163- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];       מושב[כפר פינס ; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     משרד השיכון 

;       הנהלת חשבונות; מאיר גולדה]; מושב[כפר שמאי ]; מושב[כפר חסידים ;     כספים 

;                            כפר גנת]; מושב[כרם בן זמרה ;     בנק החקלאות לישראל 

;                         מקוואות; פרוטוקולים; אגודה שיתופית חקלאית-     חיספית  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6863: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת                     , פורת, צפריה, עזריאל, עוזה, עלמא, עין צורים:  שם התיק 

מגשימים                                                              

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 69/39:            סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          מושב[עלמה ]; קבוץ[עין צורים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                  ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד השיכון 

;  בתי כנסת; יודנפרוינד אריה; פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                                 מושב[עוזה ; תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;     ורהפטיג זרח; חקלאות]; מושב[עזריאל ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

];   מושב[צפריה ; מינהל מקרקעי ישראל; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

];                        מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב[פורת ;     משרד החקלאות 

-   עלון ברמה . ב. 1967אוגוסט - יוני , רמת הגולן- סכום הסקר החקלאי . א- בתיק  

ועלונים             , ט"אייר תשכ, ט"תמוז תשכ,ט"אב תשכ, ל"חשון תש, רמת מגשימים 

.                                                        ט"תשכ, 5, 4, 3, 2, 1 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6869: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        גוש עציון, גאולי תימן, בית עוזיאל, בית מאיר:  שם התיק 

דלתון                                                 , גבעולים, גפן 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 67/30:            סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית מאיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       כספים; חקלאות; צדוק עזריאל; מועצת הלול;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                    יפת עודד; ניצן חיים]; מושב[בית עוזיאל ;     יודנפרוינד אריה 

;        מועצת הירקות; תקציב; פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;            חזני מיכאל יעקב; ויץ רענן; גוש עציון; בוררות]; מושב[    גאולי תימן  

;                 קרן קיימת לישראל]; מושב[דלתון ]; מושב[גבעולים ]; מושב[    גפן  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   164- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תכנית לפיתוח וקליטת בנים     . ם-חבל י- מדור תכנון המשק . א. בתיק חוברת ועלון 

ז          " שבט תשכ2. עלון הד דלתון מס. ב}. 1967-1971התקופה {במושב בית מאיר  

.                                               ז" אדר תשכ3. עלון הד דלתון מס 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6870: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שיבולים                                         , ביכורה, רחוב, רויה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 78/12:            סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חקלאות; משרד השיכון]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד החקלאות 

; מלמד אברהם; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                    בנק טפחות]; מושב[רחוב ; חברת מים- מקורות ;     אבטבי אליעזר 

;   פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה; הנהלת חשבונות; דור המשך-     איגוד המושבים  

;     שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; ק אהרון'ז; חינוך; בוררות]; מושב[    שדי תרומות  

;                  ניצן חיים; תקציב]; מושב[שיבולים ]; מושב[מחולה ;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6872: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה יעקב                                  , שרשרת, שפיר, שוקדה, שלוה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 72/10:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;  משרד השיכון; גרעינים; יודנפרוינד אריה; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;        משרד העבודה והרווחה; משרד החקלאות; חקלאות; בנקים; קליטת עליה;     תקציב 

;     ויץ רענן; ניצן חיים]; מושב[שוקדה ; פרוטוקולים; כספים;     בנק לאומי לישראל 

];    מושב[שרשרת ; מועצת הלול; בוררות]; מושב[שפיר ; דור המשך-     איגוד המושבים  

;     ארגון מגדלי ירקות; אבטבי אליעזר; בתי כנסת; נדיבי חיים]; מושב[    שדה יעקב  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6873: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שלוה                                      , שוקדה, שובה, שדמות מחולה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/15:            סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   165- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; מושב[מחולה ]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; משרד החקלאות;     משרד העבודה והרווחה 

; בוררות; ל"נח; גרעינים; מקוואות; דקל יהודה; חקלאות; משרד השיכון;     נדיבי חיים 

; דרובלס מתתיהו; תקציב; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים; ק אהרון'    ז 

];            מושב[שובה ; המר זבולון; ויץ רענן;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];     מושב[שלוה ; בנק טפחות; בית המשפט המחוזי; בית משפט השלום]; מושב[    שוקדה  

;                                               פרוטוקולים;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6876: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה אילן                                                            :  שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 31:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חקלאות]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  בנק החקלאות לישראל; כספים; תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     יודנפרוינד אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6877: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חזון                              , חדיד, חמד, זרועה, זרחיה, הזורעים:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 67/9:             סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.                        ז"עלון גרעין חזון מתאריך אייר תשכ- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בוררות; חקלאות]; מושב[הזורעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            ניצן חיים; יודנפרוינד אריה; בתי ספר]; מושב[זרחיה ;     משרד החקלאות 

];                           מושב[זרועה ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];        מושב[צפריה ]; מושב[חמד ]; מושב[זמרת ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];     מושב[חזון ; שפירא משה חיים; בתי כנסת]; מושב[חדיד ;     מינהל מקרקעי ישראל 

;                                                    ויץ רענן; מפות;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6878: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   166- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                       שדה אילן, שיבולים, רוויה, רווחה, רמת מגשימים:  שם התיק 

רחוב                                                                 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 79/8:             סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מושב שתופי[רמת מגשימים ; בתי כנסת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          הכשרות; נדיבי חיים; משרד החקלאות; ק אהרון'ז; חקלאות;     אבטבי אליעזר 

;  חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; גרעינים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                                    מושב[רווחה ; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

;               דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;   בוררות]; מושבים[ארגון מים - מימי הדרום ; פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

];     מושב[רחוב ; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; חברת מים-     מקורות  

;        בנק הפועלים; מפעל שימורים- יפי מור ; בית המשפט המחוזי]; מושב[    רוויה  

];           מושב[שיבולים ]; מושב[דלתון ]; מושב[שדי תרומות ]; מושב[    כפר שמאי  

];                                                            מושב[    שדה אילן  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6883: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחלים                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6884: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                           המחלקה לדת- חוזרים , עודד יפת, אלי בנצקי:  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בנצקי אלי; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   167- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      ימי עיון; הרבנות הראשית לישראל; תרומות; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

;    משרד הדתות; תקציב; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; כספים]; פרסום[    שבת בשבתו  

;  מקוואות; דור המשך- איגוד המושבים ; גרעינים; בתי כנסת; בתי ספר;     פרוטוקולים 

;                              אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6886: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר יעבץ                                            - הרב צדוק שלמה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                           1989, 1983-1987: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים]; מושב[כפר יעבץ ; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           נדיבי חיים; צדוק שלמה; תקציב]; מושב[עזריאל ; ספרי תורה;     בתי כנסת 

;                כספים; משרד הדתות; מקוואות; הרבנות הראשית לישראל;     בורג יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6887: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                   אורות הנגב"כולל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   פרוטוקולים; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; תקציב; מרכז תורני-     אורות הנגב  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6888: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כל מישיבות מזכירות                                             -פרטי:  שם התיק 

                                  1989-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  אבטבי אליעזר; צדוק עזריאל; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                מושב[פורת ]; מושב[שדה יעקב ; גולן אברהם; תקציב;     פרוטוקולים 

;                בנקים; כספים; בחירות לכנסת; ל"מפד; יפת עודד;     ביננפלד אליעזר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   168- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 קרן מושבי הפועל המזרחי;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;         ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; ישוב קהילתי[אלעזר ]; מושב[    שדה אילן  

];            מושב[נוב ; חקלאות; בנצקי אלי; לוי יצחק]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                     מושב[טירת יהודה ; ק אהרון'ז; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                   יהודי אתיופיה; בני עקיבא בישראל]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

;        ועדת יגר; מועצות דתיות; גני ילדים ומעונות יום;     הרבנות הראשית לישראל 

;        ישוב קהילתי; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; המר זבולון;     יודנפרוינד אריה 

];        מושב[כלנית ; הכנסת העשירית; סלומון משה; בתי כנסת]; מושב[    תל תאומים  

;                                                                      רמת הגולן 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6890: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; מועצות דתיות; מפעל הקייטנות; משרד הדתות; הלכה; כשרות; בתי כנסת;     פרוטוקולים 

;       מקוואות; ימי עיון; תקציב; כספים; יפת עודד]; מושב[אביעזר ]; מושב[    נחם  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6892: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                        שפיר"בתי ספר במועצה אזורית :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                יפת עודד; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 פרוטוקולים; בנצקי אלי; כספים; בתי ספר]; מועצה אזורית[    שפיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6894: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישובי ביכורה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   169- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          תקציב]; מושב[רחוב ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מושב[רוויה ;     יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6895: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית הדין האזורי לעבודה                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   יפת עודד; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; משרד הדתות;     בית הדין האזורי לעבודה 

;                                     בנק המזרחי; כספים;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6896: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                    אור מודיעים- "מרכז להפצת יהדות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        יפת עודד; תקציב]; מושב[טירת יהודה ; מרכז להפצת היהדות-     אור מודיעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6897: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוף עזה                                                      - ל "מג:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       יפת עודד]; מועצה אזורית[חוף עזה ; פרוטוקולים; נדיבי חיים;     ישיבת ימית 

;               הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; ישיבות גבוהות; תקציב;     אריאל יעקב 

;                                 כספים; מכון גבוה להכשרת עתודה תורנית-     מגל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   170- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6898: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בתי כנסת]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         כספים; משרד הדתות; מרכז תורני- אורות הנגב ]; מושב[תקומה ;     יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6899: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הרבנות הראשית                                              - חוזרים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                           1989, 1985-1986: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חוזרים; כשרות; הרבנות הראשית לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6901: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כולל כפר תפוח                                                       :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תקציב; ישיבות גבוהות; כפר תפוח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6902: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבן שמואל                                      - כולל חוזרים בתשובה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   171- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     יפת עודד; משרד הדתות; ישיבות גבוהות; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

;                                         פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6903: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כולל צעירי איתן                                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      יפת עודד; דור המשך- איגוד המושבים ; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

;                                                                      בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6905: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00475:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישי                               - חבר מזכירות מורחבת החבר יוסף בן :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יפת עודד; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   גולן אברהם; ל"מפד]; מושב[שדה יעקב ; אבטבי אליעזר; בנצקי אלי;     צדוק עזריאל 

;      ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי]; ישוב קהילתי[אלעזר ;     בחירות לכנסת 

]; מושב[מורג ]; מושב[תל תאומים ; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; פרס שמעון;     תקציב 

;                       לוי יצחק; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[    זרועה  

];      מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; חקלאות;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

; ישוב קהילתי; תקנון]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[טירת יהודה ;     מועצת הלול 

;              הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6914: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00476:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת גזברות ומנגנון                                 - נדיבי . החבר ח:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   172- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                צדוק עזריאל; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      ק אהרון'ז]; מושב[רוויה ; כספים; בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;       תקציב; נדיבי חיים; ישיבת הר עציון; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

;                                  יודנפרוינד אריה; ישיבת מרכז הרב;     יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6916: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00477:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

}                                          נדיבי{עיצוב מדיניות המים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חישוב כמויות המים להתישבות המתוכננת לפי אזורים            - בתיק :       הערות 

.            י"הוצאת משרד החקלאות והסוכנות היהודית לא- אקולוגיים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חקלאות; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 נציבות המים-     משרד החקלאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6918: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר עבור חברי ועדת משק                                             :  שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת המרכז המשותף         - הצעת תכנית חקלאית לישובי ההר - בתיק :       הערות 

.                                          לתכנון חקלאי והתישבותי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מושב[אביעזר ; כספים; חקלאות; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מושב[כפר שמאי ]; מושב[ישעי ]; מושב[דלתון ]; מושב[גפן ]; מושב[    בית מאיר  

];   מושב[תעוז ]; מושב[תירוש ]; מושב[עלמה ]; מושב[מירון ]; מושב[    כרם בן זמרה  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6919: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדר סעדיה                                       - בוררות טירת יהודה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   173- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נדיבי חיים]; מושב[טירת יהודה ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6921: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושבים שיתופיים                                   - ועדה בין מושבית :  שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

.          נספח הצעת חוק האגודות השיתופיות שיחול על מושבים- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תקציב; משרד החקלאות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];           מפלגה[חרות ; בגין מנחם; ל"מפד]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[    יושיביה  

];  מושב שיתופי[משואות יצחק ; יודנפרוינד אריה]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;             פרוטוקולים; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     נדיבי חיים 

];           מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[כפר דרום ]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6923: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

מחברת פרוטוקולים             - בתיק . 1981-1989, 1976-1978: תאריך:       הערות 

.                                                   כתובה בכתב יד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   דור המשך- איגוד המושבים ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

]; מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[נחלים ; גרעינים]; מושב[מחולה ; ניצן חיים;     חקלאות 

];             מושב[גאולי תימן ]; מושב[גבעולים ; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

];     מושב[אבני איתן ]; מושב שיתופי[יונתן ]; מושב[רוויה ]; מושב[    בית עוזיאל  

];              מושב שיתופי[קשת ]; מושב[שוקדה ]; מושב[דלתון ]; מושב[    בן זכאי  

];       מושב[ם "יד רמב]; מושב[אחיעזר ]; מושב[נוב ]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

];      מושב[צפריה ]; מושב[מחסיה ]; מושב[כפר שמאי ]; מושב[חזון ]; מושב[    ברקת  

]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ]; ישוב קהילתי[חיספין ]; מושב[גן אור ]; מושב[    חדיד  

;                                            תקציב]; מושב[נחם ]; מושב[    בדולח  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   174- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6924: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מנחם אברהם                                               - בני ציון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בוררות]; מושב[בני ציון ; מפות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          כספים; מועצת הלול; משרד החקלאות;     בית המשפט המחוזי 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6926: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוברות אזור עזתה וקטיף                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מועצה אזורית[עזתה ]; מושב[כפר דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];               מושב[נצר חזני ]; מושב[מורג ; גוש קטיף; ישוב קהילתי;     בתי ספר 

;       סיני]; מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[בדולח ]; מושב[גן אור ]; מושב[    גני טל  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6927: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יניב                                                       - הלואות :  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         נדיבי חיים; בנק החקלאות לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     פרוטוקולים; תקנות]; קופת תגמולים[    יניב  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6928: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בנק המזרחי                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   175- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

 בהוצאת         1984ח שנתי על פעילות מחלקת הבקורת לשנת "דו- בתיק :       הערות 

.                                               בנק המזרחי המאוחד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          נדיבי חיים; כספים; בנק המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6933: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד המשפטים; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6934: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רביד                                                   - ועדת היגוי :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תכנית        - הועדה האיזורית של ארגון מושבי הפועל המזרחי - בתיק :       הערות 

                                    1986.2.10תאריך - מקרו מתוקנת  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; נדיבי חיים; צדוק עזריאל;     פרוטוקולים 

;          בנק לאומי לישראל; בנק הפועלים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;       דקל יהודה; כספים; חקלאות; זוילי נסים; בנק המזרחי;     בנק החקלאות לישראל 

;                                   תנועת מושבי העובדים;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6935: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מלגות שוטף                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   176- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.             ש חזני מיכאל"טופסי בקשות למלגות מקרן מלגות ע- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6936: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 82-81/17:         סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ימי עיון; דרוקמן חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                מושב[שדה אילן ; ל"נח; גרעינים; בנצקי אלי;     בני עקיבא בישראל 

; חוזרים]; מועצה אזורית[עזתה ]; מועצה אזורית[מטה יהודה ]; מועצה אזורית[    שפיר  

;                                צפון אמריקה; טו-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6937: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ת פעולות תורניות ותרבותיות                              "דוחו- הדרת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 86/8:             סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                       ת הרצאות לתשלום לנותני שעורים"דוחו- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; חות"דו; משרד הדתות; אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6939: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                       פורת, עזריאל, ברקת, ה"כפר הרא, חדיד: התכתבות:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   177- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים; תקציב; דור המשך-     איגוד המושבים  

];              מושב[ברקת ; חינוך; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מושב[    עזריאל  

];             מושב[חדיד ; בני עקיבא בישראל]; מושב[ה "כפר הרא;     מפעל הקייטנות 

;                  המר זבולון; גני ילדים ומעונות יום]; מועצה אזורית[    מודיעים  

;                                      קופת חולים כללית;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6940: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פעולות תרבות                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 30:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.       ת ביצוע פעולות וארועי תרבות במושבי הפועל המזרחי"בתיק דוחו:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בני עקיבא בישראל; תקציב; חות"דו; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6942: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרבות                       , תנועת האשה הדתית לאומית- התכתבות שוטף :  שם התיק 

משרד החינוך כללי                                            , תורנית 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 84-82/14:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                 102, 100, 8-97, 89, 78, 77. בתיק ידיעון אמונה מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; סמינרים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; משרד העבודה והרווחה; כספים;     בנצקי אלי 

;     גני ילדים ומעונות יום; יקיר מרים; לבקוביץ חנה; צדוק עזריאל;     נדיבי חיים 

;          תקציב]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; פרוטוקולים;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6944: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   178- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דור המשך                                            - התיישבות חדשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 83/19:            סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד החקלאות; אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];      ישוב קהילתי[גן אליהו ; נדיבי חיים; גרעינים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                           משרד העבודה והרווחה; בנצקי אלי]; מושב[    אבני איתן  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6945: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקצבות לחגים                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 80/8:             סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

.          טלפון. רשימת מושבי הפועל המזרחי בצרוף כתובת ומס- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  כספים; חוזרים; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

]; מושב[ישעי ]; מושב[מירון ]; מועצה אזורית[שפיר ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];                          מועצה אזורית[עזתה ]; מושב[בן זכאי ]; מושב[    מחסיה  

];        מושב[מלילות ]; מושב[תירוש ]; מושב[ברקת ]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

];             מושב[שלוה ]; מושב[עוזה ; בני עקיבא בישראל; תקציב]; מושב[    חדיד  

];      מושב[פורת ]; מושב[אחיעזר ]; מושב[גני טל ; בנצקי אלי]; מושב[    בית הגדי  

];           מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[עזריאל ]; מושב[טירת יהודה ]; מושב[    נחם  

];   מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[גפן ]; מושב[אביעזר ]; מושב[איתן ]; מושב[    רווחה  

];  מושב[שיבולים ; דור המשך- איגוד המושבים ]; מושב[דלתון ]; מושב[    שדי תרומות  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6947: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדור בני עקיבא שוטף                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 80/23:            סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

,     תמוז, סיון, אייר, ידיעון ותוכנית פעילות לחודשים ניסן- בתיק :       הערות 

.                                        מועצה אזורית שפיר- ם "תש 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   179- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מושב[חמד ; חינוך; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מועצה אזורית[עזתה ; בנצקי אלי; פרוטוקולים]; מושב[אחיעזר ]; מושב[    צפריה  

];          מושב[כפר שמאי ; חות"דו; קצב אלי; קליטת עליה]; מועצה אזורית[    שפיר  

;         כספים]; מושב[עלמה ]; מושב[דלתון ]; מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[    מירון  

];                מועצה אזורית[מודיעים ; שרות לאומי]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

];       מועצה אזורית[מרום הגליל ; סמינריונים; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

;                                                                    שפירא אמנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6956: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חמד                            , אחיעזר, שדמות מחולה: התכתבות מושבים:  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 84/80/5:          סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  גרעינים; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; כספים; בנק המזרחי;     תקציב 

];     מושב[אחיעזר ; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד החינוך והתרבות 

;                          צדוק עזריאל; פרוטוקולים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;             סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; בתי ספר; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;        חות"דו; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; קצב אלי;     משרד העבודה והרווחה 

;           גני ילדים ומעונות יום; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     אולפנת אמנה 

;        ארגון חיילים משוחררים- חמד ; מפעל הקייטנות; צוקרמן אברהם;     בורג יוסף 

];                                                                 מושב[    חמד  

חוברת           .  ב73, 70, 69. דפי מידע בהוצאת מושב שדמות מחולה מס. א- בתיק  

.       דפי מידע בהוצאת מושב אחיעזר מס. עלון מושב אחיעזר ד.  ג3. בשדמותינו מס 

.                                             מושב חמד1,4. עלונים מס.  ה2,3,4 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6958: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרים שפי                   - שונות - קרן מלגות - בני עקיבא : התכתבות:  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 85-83/64:         סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ימי עיון; בנצקי אלי; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   180- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         סמינריונים; טיולי חנוכה- בני עקיבא ; כספים; בן יעקב יוחנן;     קצב אלי 

;                          הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; שרות לאומי;     נחום שאול 

;        משרד הדתות; משרד החקלאות; פרוטוקולים; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

];    מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; משרד החינוך והתרבות; אולפנות;     בנק המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6960: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

סקר גנים                   - מרכזי העשרה - מענקים - מרכזים : התכתבות:  שם התיק 

מועצה לחילופי נוער           - מפעלים מיוחדים - עזרא מנור - הסוכנות  

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 86/63:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גני ילדים ומעונות יום; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      קצב אלי; טיולי חנוכה- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל; חות"דו;     בנצקי אלי 

;   פרוטוקולים; דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                     המועצה לחילופי נוער; תקציב;     גולן אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6961: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכללת                    , מועצה אזורית שפיר, מועצה אזורית מטה יהודה:  שם התיק 

מטה יהודה                                                            

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 86/63:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];               מועצה אזורית[שפיר ; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; חות"    דו 

;                תקנון]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; כספים;     משרד החינוך והתרבות 

];             מושב[נחם ]; מושב[תעוז ]; מושב[תרום ; דור המשך-     איגוד המושבים  

];          מושב[נחושה ]; מושב[גפן ]; מושב[תירוש ]; מושב[מחסיה ]; מושב[    ישעי  

;        מכללת מטה יהודה; שרות לאומי; אמויאל שלום; פרוטוקולים;     מפעל הקייטנות 

ידיעון לשנת      .  הוצאת מכללת מטה יהודה ב15. מס- יש פעילות - חוברת . בתיק א 

חוברת הרשמה לשנת הלמודים הוצאת      . הוצאת מכללת מטה יהודה ג- ג "הלמודים תשמ 

מכללת מטה      . ד ה"מכללת מטה יהודה שנת תשמ- תכנית עבודה . מכללת מטה יהודה ד 

.                             ג"תכנית לימודים מוצעת לשנת הלימודים תשמ- יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6963: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   181- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בטאון איגוד המושבים                                         - מענית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 57:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                    ראה תקציר- פרוט בטאון מענית :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; צדוק עזריאל; נדיבי חיים]; פרסום[מענית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      חקלאות; ל"נח; גרעינים]; מועצה אזורית[שפיר ]; מושב[נועם ;     משרד החקלאות 

];                  ישוב קהילתי[כרמי צור ]; ישוב קהילתי[פדואל ;     אבטבי אליעזר 

];               מושב[חזון ]; מושב[כלנית ; כפר תפוח]; ישוב קהילתי[    נוה דניאל  

;        שרות לאומי; לוי יצחק; דור המשך- איגוד המושבים ]; ישוב קהילתי[    פסגות  

];              מושב[אבני איתן ; חינוך; ארגוני קניות; הלכה;     בני עקיבא בישראל 

;           בן נתן רפאל]; מושב[נחושה ; ישיבת ימית; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

];  מושב שיתופי[קשת ; בנקים; מועצת הירקות; חזני מיכאל יעקב]; מושב[    תל תאומים  

;        ועדת יגר]; מועצה אזורית[עזתה ; נציבות המים- משרד החקלאות ;     גוש קטיף 

;                    המר זבולון; י-הועידה ה- איגוד המושבים ;     יודנפרוינד אריה 

];    מושב[זרועה ; מעמד האשה; חינוך דתי; סלומון משה]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

];       מושב[כפר פינס ; התיישבות; בנק טפחות]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[    מירון  

;                                                                 רוטשטיין אליהו 

,                     בהוצאת איגוד המושבים של הפועל המזרחי, בתיק בטאוני מענית 

:                                 פרוט הבטאונים  לפי סדר התאריכים המופיע בתיק 

,                                  17גליון , 1983פברואר - ג "אדר תשמ-  מענית  

                                               1983מרץ - ג "ניסן תשמ-  מענית  

                                        1983מאי - ג "סיון תשמ- אייר -  מענית  

                                            1983ספטמבר - ד "תשרי תשמ-  מענית  

                                            1983נובמבר - ד "כסלו תשמ-  מענית  

                                             1984אפריל - ד "ניסן תשמ-  מענית  

                                               1984מאי - ד "סיון תשמ-  מענית  

                                        1985דצמבר ינואר - ה "טבת תשמ-  מענית  

                                             1985אפריל - ה "ניסן תשמ-  מענית  

                                     1985מאי יוני - ה "סיון תמוז תשמ-  מענית  

                                    1985ספטמבר אוקטובר - ו "תשרי תשמ-  מענית  

                                        1986דצמבר ינואר - ו "טבת תשמ-  מענית  

                                               1983מרץ - ג "ניסן תשמ-  מענית  

  1987מרץ , ינואר- ז "שבט תשמ, כסלו, 1986מאי יוני - ו "אייר סיון תשמ-  מענית  

  n                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6964: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                   מועצה אזורית שפיר, מועצה אזורית חוף עזה: התכתבות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 84-83/32:         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  

   182- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];             מושב[ם "יד רמב; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          תקציב; מוסדות חינוך בישראל]; מועצה אזורית[גזר ]; מושב[    בית עוזיאל  

];        מושב[בן זכאי ]; מועצה אזורית[חבל יבנה ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;           בני עקיבא בישראל]; מושב[ש "בני עי; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

];     מועצה אזורית[מטה יהודה ; אמויאל שלום; כספים; דור המשך-     איגוד המושבים  

];      מושב[מחסיה ; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; פרוטוקולים;     המשפחה היהודית 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6966: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יום העצמאות                        .פורים ב.א- פעולות תרבות ומסיבות :  שם התיק 

יום ירושלים                                      .ג בעמר ה"ל.פסח ד.ג 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/42:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בנצקי אלי; כספים; תקציב; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6967: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 84-83/16:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    פרוטוקולים; שרות לאומי]; מושב[זמרת ; בנצקי אלי; טיולי חנוכה-     בני עקיבא  

;   צוקרמן אברהם; בן יעקב יוחנן; נחלים- ישיבת נחל יצחק ]; מועצה אזורית[    שפיר  

;                  טו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; חוזרים; סמינריונים;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6968: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בטאון איגוד המושבים                                                 :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 48:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

 אוקטובר     205. עלון ארגון עובדי המים מס- מים והשקיה . א- בתיק :       הערות 

                     1983 דצמבר 3. חוברת מס- גן שדה ומשק .  ב1983 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   183- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פרסומים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6975: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז                                                          - קצב :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 83-81/11:         סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תדריך להכרת הקהילה בהוצאת משרד החינוך פרויקט המושבים      - בתיק :       הערות 

.                                                      1983ינואר  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                               דור המשך- איגוד המושבים ; קצב אלי;     בנצקי אלי 

;                             שרות לאומי; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6978: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פורים                        . 3ו בשבט "ט. 2חנוכה . 1- הקצבות לחגים :  שם התיק 

יום העצמאות                                                      . 4 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 86-85/34:         סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בנקים; כספים; חות"דו; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6979: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלוני מושבים                                                        :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 41:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                                    ראה בתקציר פרוט עלוני מושבים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   184- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מושב שתופי[שדמות מחולה ; דפי מידע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                ישוב קהילתי[נוה דקלים ]; מושב[זרחיה ]; מושב[זרועה ;     חקלאות 

; פרסומים]; מושב[שדי תרומות ]; מושב[רווחה ]; מושב[נועם ]; מועצה אזורית[    שפיר  

;                                           תכנית השכלה ללומד המבוגר-     תהילה  

.  ו"תשמ, 8,9. שדמות מחולה מס- בשדמותנו .ו ב" תשמ4. לב השרון מס.בתיק עלונים א 

ידיעון האגודה . ו1986, זרועה . ו ה" תשמ8. עלי דקלים מס.  ד1986 4. זרחיון מס.ג 

כל מה שרצית לדעת על המחלקה לתרבות ונוער        . ז6.1985הישראלית לגרנטולוגיה  

מועצה אזורית שפיר  ", ועוז הוליד את זרחיה. "ו ח"תשמ" לב השרון"במועצה האזורית  

.  עתון נוה דקלים מס. מושב רווחה יא, 1. רווחון מס.מועצה אזורית שפיר י, נועם.ט 

לציונות דתית    - עמדה .  יג1985, מושב שדי תרומות, 5. עיתונון מס. ה יב"תשמ, 5 

      1983, 629. דף התנועה מס. ו"ה ט"ב תשמ-א, זרעים. ה יד" תשמ1. מס, אקטואלית 

הוצאת  , ו בשבט"ט. ד יח"תשמ, 93-92. ידיעון אמונה מס. ד יז"ב תשמ-א, זרעים. ז"ט 

      1983, 86. חינוך מבוגרים מס. ד כ"תשמ, 1. ש מס"חמ. ד יט"תשמ, אגוד המושבים 

.                             ג"תשמ' עמודים גליון ה. ג כב" תשמ9. תהודה מס. כא 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6981: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הכשרה טכנולוגית                                                     :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/3:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

       1986-1987, כתות הכנה קדם אקדמיות לחיילים משוחררים.א- בתיק :       הערות 

החינוך המקיף והטכנולוגי     . ו ג"תשמ, דפי ידיעות לחייל המשתחרר.ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          בתי ספר; ל"צה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     ימי עיון; דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                              בנצקי אלי; משרד העבודה והרווחה;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6985: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר יעבץ                         , דלתון, עלמה, כרם בן זמרה: התכתבות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/4:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

מ           "לתון תש}ע{ד.  ב1984, 3,6. כרמון מס. א- בתיק העלונים :       הערות 

.                             מ"תש, 7-6,9,13. מדי שבת בשבתו מס. ג 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בנצקי אלי; תקציב]; מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   185- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];         מושב[עלמה ; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; חקלאות; גולן אברהם;     כספים 

; חינוך; שרות לאומי; דפי מידע]; מושב[דלתון ; משרד החינוך והתרבות;     נדיבי חיים 

];                                       מושב[כפר יעבץ ; קצב אלי;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6987: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מפעלים                                     , אלי בנצקי: התכתבות שוטף:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/4:             סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   בנצקי אלי; המכון לסרטים על נושאים יהודיים- נהורה ;     מפלגת העבודה הישראלית 

;      צדוק עזריאל; סלומון משה; אבטבי אליעזר; יפת עודד; משרד הדתות;     ימי עיון 

;               סמינרים; דור המשך- איגוד המושבים ; הכנסת העשירית;     גולן אברהם 

;  בני עקיבא בישראל; קצב אלי]; קבוץ[לביא ; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6989: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    ל"גרעיני נח, דור המשך, גנים, בני עקיבא: התכתבות:  שם התיק 

ועדת חינוך                                                           

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 81/80/2:          סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מושב[מחולה ]; מושב[חדיד ; המר זבולון; בנצקי אלי;     גני ילדים ומעונות יום 

];           מושב[שדי תרומות ]; מושב[מירון ]; מושב[שדה אילן ]; מושב[    הזורעים  

;      משרד העבודה והרווחה; נדיבי חיים]; מושב[נחם ]; מושב[שובה ]; מושב[    חזון  

;               ימי עיון; דור המשך- איגוד המושבים ; חינוך]; מושב[    בית עוזיאל  

;     גרעינים]; מושב[אחיעזר ; גולן אברהם; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                       מועצה אזורית[עזתה ]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; ל"    נח 

;                                     ארגוני קניות]; מועצה אזורית[    הדר השרון  

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6994: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוסי גואטה                                                  - ועידה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   186- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 89/35:            סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            כספים; תקציב; אבטבי אליעזר; פרוטוקולים]; מושב שיתופי[    ניר עציון  

;                  י-הועידה ה- איגוד המושבים ; חוקה; נדיבי חיים;     צדוק עזריאל 

;                                          תקנון; ט-הועידה ה-     איגוד המושבים  

תוכנית פעילות    .  ב1969.10.28ל ליום "תוכנית הכנה לקראת הבחירות תש. א- בתיק  

חוקת איגוד המושבים    .  ד11-רשימת צירי הועידה ה. חברי המטה עד ליום הבחירות ג 

.    ה"טבת תשמ, ניר עציון- ירושלים , 10-הועידה ה. חלק שני ה- של הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6995: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה                      , מועצה אזורית מודיעים, מועצה אזורית עזתה:  שם התיק 

.                                                    אזורית לב השרון 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 87/62:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.           1985, 1גליון , בטאון המועצה האזורית- לב השרון - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בנצקי אלי]; מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; פרוטוקולים; דור המשך-     איגוד המושבים  

; לבקוביץ חנה; גני ילדים ומעונות יום]; מועצה אזורית[מודיעים ; תקציב;     קצב אלי 

;                                               גרעינים]; מועצה אזורית[    עזתה  

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6997: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החינוך האגף לחינוך דתי                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 83/46:            סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                         ראה תקציר. 1982-1983, 1975-1979- תאריך :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חינוך; חוזרים; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   מכללת מטה יהודה;     בתי ספר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   187- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

-  מרכזי חינוך . ב.  בהוצאת מכללת מטה יהודה11. יש פעילות מס. א- בתיק החוברות  

האגף לחינוך          , אגרת מנהל האגף משרד החינוך.  ד1978- קו למדריך .  ג1976 

                1977, 65. מס, חינוך מבוגרים בישראל. ח ה"תשל- ט "תשל, התישבותי 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה6998: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוברות נעורים                                                       :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                    נרשם ברכוז הפרסומים- בתיק חוברות בשם נעורים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גוש עציון; מכללת אורות]; פרסום[נעורים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    המר זבולון; לנגנטל נחום; פורת חנן; ל"צה; כפר צבי סיטרין-     ישיבה טכניקום  

;                    שרות לאומי; בתי ספר; בני עקיבא בישראל; חילוניים-     דתיים  

;                    ישיבת בית יהודה; כהנא מאיר; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7005: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה                        . 2מועצה אזורית מרום הגליל . 1: התכתבות:  שם התיק 

מועצה אזורית            . 4מועצה אזורית מודיעים . 3אזורית הדר השרון  

.                                                               עזתה 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 84-83/33:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בתי ספר]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        גולן אברהם]; קבוץ[לביא ; פרוטוקולים; כותה יוסי; יפת עודד;     בנצקי אלי 

;        תקציב; בנקים; כספים]; מועצה אזורית[הדר השרון ; קצב אלי]; מושב[    פורת  

];             מועצה אזורית[מודיעים ; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע;     גרעינים 

;                       דור המשך- איגוד המושבים ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];         מועצה אזורית[עזתה ; שרות לאומי; זיס שלמה; טיולי חנוכה-     בני עקיבא  

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7006: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדור לחייל                                                          :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 84/49:            סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   188- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אמויאל שלום; ל"צה; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 כותה יוסי; בנצקי אלי; שרות לאומי]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

];     מועצה אזורית[שפיר ; בני עקיבא בישראל; כספים; דור המשך-     איגוד המושבים  

];                                                       מושב[פורת ;     קצב אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7007: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ח עובדים                                                         "דו:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7009: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הדרת                                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 84/5:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      תקציב; חות"דו; משרד החינוך והתרבות; בנצקי אלי]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                         בתי כנסת; ימי עיון; בית המשפט לתביעות קטנות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7010: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זמרת                               .4נועם .3שלוה .2עוזה .1- התכתבות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 84-79/43:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   189- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תקציב]; מושב[זמרת ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    חות"דו; דור המשך- איגוד המושבים ; בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];        מועצה אזורית[שפיר ]; מושב[נועם ]; מועצה אזורית[עזתה ]; מושב[    זרועה  

;                          בני עקיבא בישראל; יפת עודד; בתי כנסת]; מושב[    שלוה  

];                                 מושב[עוזה ; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7011: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ת עמלה                                                  "דוחו" הדרת:  "שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 82/7:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חות"דו; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7023: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00525:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזריאל צדוק                                              - 88בחירות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 88/36:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ל"מפד; בחירות לכנסת; צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                זיס שלמה; חוזרים; נדיבי חיים; פרוטוקולים;     הכנסת השתיים עשרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7024: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

השוואות בין הבנקים                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   190- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    בנקים; בנק לאומי לישראל; בנק המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7025: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משה אברהמי                                     - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נדיבי חיים; זיס שלמה; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      בחירות לכנסת; ל"מפד]; מושב[פורת ]; מושב[שדה יעקב ; תקציב;     צדוק עזריאל 

;            ארגוני קניות; בנצקי אלי; יפת עודד; ביננפלד אליעזר;     אבטבי אליעזר 

];               מושב[זרועה ; גולן אברהם;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;       התיישבות]; מושב[נוב ; חקלאות; לוי יצחק;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;      בני עקיבא בישראל; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                                  ישוב קהילתי;     הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7027: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אליעזר ביננפלד                                 - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקציב; פרוטוקולים; ביננפלד אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בחירות לכנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; נדיבי חיים]; מושב[    שדה יעקב  

;    כספים; אבטבי אליעזר; זיס שלמה; גולן אברהם; צדוק עזריאל; יפת עודד; ל"    מפד 

]; מושב[נוב ; חקלאות; בנצקי אלי; לוי יצחק]; ישוב קהילתי[אלעזר ;     ארגוני קניות 

;             סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; התיישבות; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;     ישוב קהילתי; הסדר המושבים; יודנפרוינד אריה; ועדת יגר;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7029: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צבי הנדל                                       - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   191- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    נדיבי חיים; צדוק עזריאל; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         ל"מפד; בחירות לכנסת]; מושב[פורת ; תקציב]; מושב[שדה יעקב ;     זיס שלמה 

;                          ארגוני קניות; בנצקי אלי; יפת עודד;     ביננפלד אליעזר 

];        ישוב קהילתי[אלעזר ; גולן אברהם;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;        אבטבי אליעזר; התיישבות; חקלאות; כספים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                  ישוב קהילתי;     הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7030: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יפת עודד                                              - חבר מזכירות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    צדוק עזריאל; אבטבי אליעזר; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; בנצקי אלי; נדיבי חיים; ביננפלד אליעזר]; מושב[פורת ; תקציב]; מושב[    שדה יעקב  

;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; ארגוני קניות; זיס שלמה;     גולן אברהם 

;         ישוב קהילתי; יודנפרוינד אריה; חקלאות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                                   הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7073: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פיתוח ארגונים מטה יהודה                                             :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                  בהוצאת מכללת מטה יהודה1983עיקרי המינהל - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מכללת מטה יהודה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       פרוטוקולים]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7075: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00532:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   192- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       כספים; תקציב; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            צדוק עזריאל; חקלאות;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7079: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00533:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

י המכון לחקר                     "טיוטת עבודת מחקר על המשק השיתופי ע:  שם התיק 

החקלאות                                                              

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מושב שיתופי; התיישבות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7080: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00534:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רשות החברות                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 משרד האוצר; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7093: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגוני הקניות                     - ועדה למבנה ארגון סמכויות ומטרות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    כספים; ארגוני קניות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            פרוטוקולים;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7094: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00536:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   193- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ועדת מנגנון                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     אבטבי אליעזר; הנהלת חשבונות; כספים; בנצקי אלי; נדיבי חיים;     צדוק עזריאל 

;                                                          המועצה לשיווק פרי הדר 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7096: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00537:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                     ח"דו- דמי חכירה בקרקע חקלאית :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

בהוצאת           , 1986, ח בנושא דמי חכירה בקרקע חקלאית"דו- בתיק :       הערות 

.                                          המכון לחקר שימושי קרקע 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              התיישבות; פרסומים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7100: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00538:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

סיור בישובי הגליל                                                   :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב[נוב ; כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                   מאזן[דין וחשבון כספי ;     בנק לאומי לישראל 

];          מושב שיתופי[קשת ; נדיבי חיים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                    מושב שיתופי[יונתן ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                חזני מיכאל יעקב]; מושב[אבני איתן ]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

];                                                       ישוב קהילתי[    חיספין  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7102: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00539:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מ                                "סוכנות לביטוח חקלאי הדדי בע" מבטח:  "שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   194- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ביטוחים; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7105: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00540:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החבר יצחק אלמשעלי                            , מחלקת דת- צוות היגוי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חינוך; כספים; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7108: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החבר יוסי גואטה                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     בני עקיבא בישראל; נדיבי חיים; יפת עודד; פרוטוקולים; צדוק עזריאל;     כספים 

;               סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7110: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00542:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועידה                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   195- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; פרוטוקולים; י-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                       זיס שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7111: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00543:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יחידות תקניות                                                       :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7113: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00544:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חנה לבקוביץ                                   - חברת מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים; לבקוביץ חנה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       תקציב; יפת עודד; זיס שלמה; אבטבי אליעזר; נדיבי חיים]; מושב[    שדה יעקב  

;       גולן אברהם; צדוק עזריאל; בנצקי אלי; ל"מפד; בחירות לכנסת]; מושב[    פורת  

; חקלאות; לוי יצחק; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; כספים]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; התיישבות]; מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;               ישוב קהילתי; הסדר המושבים; בני עקיבא בישראל]; מושב[    בית מאיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7114: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00545:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משה לולאי                                      - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      צדוק עזריאל; יפת עודד; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מושב[פורת ; תקציב]; מושב[שדה יעקב ; לבקוביץ חנה; זיס שלמה;     אבטבי אליעזר 

];                     ישוב קהילתי[אלעזר ; ביננפלד אליעזר; פרוטוקולים;     כספים 

];         מושב[תל תאומים ; אורן יוסי; גולן אברהם; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   196- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            בנצקי אלי; לוי יצחק; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     ארגוני קניות 

;                       חקלאות; התיישבות;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;            דור המשך- איגוד המושבים ]; מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

];                מושב[בית מאיר ]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[    טירת יהודה  

;                                ישוב קהילתי; הסדר המושבים;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7115: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00546:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

סמן טוב אלמסי                                  - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אבטבי אליעזר; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        תקציב; גולן אברהם]; מושב[שדה יעקב ; זיס שלמה; יפת עודד;     צדוק עזריאל 

;        ארגוני קניות]; ישוב קהילתי[אלעזר ; ל"מפד; בחירות לכנסת]; מושב[    פורת  

;     חקלאות; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; כספים; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

;       ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; קרן מושבי הפועל המזרחי;     לוי יצחק 

;                   דור המשך- איגוד המושבים ; בנצקי אלי; התיישבות;     אורן יוסי 

];      ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[טירת יהודה ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;                                                  הסדר המושבים;     ישוב קהילתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7145: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישאל                                 : שם יחידה 

אלי בנצקי                                             - חבר מזכירות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        יפת עודד; נדיבי חיים; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          ק אהרון'ז]; מושב[שדה יעקב ; פרוטוקולים; צדוק עזריאל;     אבטבי אליעזר 

;       גולן אברהם; בחירות לכנסת; תקציב]; מושב[פורת ; זיס שלמה;     ארגוני קניות 

;                            כספים; הסדר המושבים]; ישוב קהילתי[אלעזר ; ל"    מפד 

;   התיישבות; קרן מושבי הפועל המזרחי; לוי יצחק;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;    דור המשך- איגוד המושבים ; חקלאות]; מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

;      סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[    טירת יהודה  

;                                                                    ישוב קהילתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7148: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה למפעלים אזוריים                                                :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   197- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חקלאות; התיישבות; משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                        תקנון;     ארגוני קניות 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7152: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00550:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                     הצעה לארגון מחדש של מערך השיווק של פרחי ישראל:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

בתיק עלון בשם הצעה לארגון מחדש של מערך השיווק של פרחי            :       הערות 

.          בהוצאת הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית, 1980, ישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד החקלאות; מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         חקלאות; חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7153: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00551:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החבר אליעזר אבטבי                                                   :  שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 נדיבי חיים; אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ;     צדוק עזריאל 

;  משרד הפנים; כספים; אבטבי אליעזר; בנצקי אלי; יפת עודד;     תנועת מושבי העובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7155: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00552:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מועצת הלול:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: 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  

;                  ק אהרון'ז; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 נציבות המים-     משרד החקלאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7157: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00553:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבר ועדת משק                                            - ק 'אהרון ז:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים; משרד החקלאות; בנקים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  יפת עודד; נדיבי חיים]; מושב[גן אור ]; מושב[גדיד ]; מושב[נחושה ;     אורן יוסי 

;    חקלאות; רמת הגולן; תקציב; אבטבי אליעזר; בוררות; גולן אברהם;     צדוק עזריאל 

;         מועצת הפרחים; נציבות המים- משרד החקלאות ; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                      ק אהרון'ז; חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7160: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00554:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הפורום החקלאי                                                       :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7161: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00555:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת התיישבות                                                       :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

             EVERY CLOUD HAS A  SILVER LININGבתיק אוסף מאמרים בשם:       הערות 

בהוצאת הסוכנות היהודית המחלקה להתיישבות חקלאית                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   199- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ארגוני קניות; התיישבות; חקלאות; ויץ רענן; זוילי נסים;     דרובלס מתתיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7163: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00556:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                           תגובה לנתיבות[טיפול הבנייה במרכז מעגלים :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                1986, 1981: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד השיכון]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      משרד החקלאות; משרד הפנים; דקל יהודה; דור המשך- איגוד המושבים ;     נתיבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7166: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00557:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרגא שמר                                       - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יפת עודד; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                 מושב[פורת ; תקציב]; מושב[שדה יעקב ; זיס שלמה;     צדוק עזריאל 

;            אבטבי אליעזר; ל"מפד; בחירות לכנסת;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];           מושב[תל תאומים ; גולן אברהם; כספים; ישוב קהילתי;     ביננפלד אליעזר 

;       בנצקי אלי; ארגוני קניות; קרן מושבי הפועל המזרחי; לוי יצחק;     אורן יוסי 

];  מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; חקלאות; בני עקיבא בישראל;     התיישבות 

];    מושב[טירת יהודה ; דור המשך- איגוד המושבים ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

];                                                    ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7219: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00558:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דינה שטרק                                     - חברת מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   200- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    צדוק עזריאל; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];        מושב[שדה יעקב ; בני עקיבא בישראל; זיס שלמה; יפת עודד;     אבטבי אליעזר 

;  בחירות לכנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[פורת ; תקציב; ק אהרון'    ז 

;                 גולן אברהם; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; ארגוני קניות; ל"    מפד 

];     מושב[נוב ; התיישבות; חקלאות; בנצקי אלי; לוי יצחק]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

;                        דור המשך- איגוד המושבים ; משרד החקלאות;     ישוב קהילתי 

;               תקנון; נציבות המים- משרד החקלאות ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

];                                 ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[    טירת יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7220: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00559:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יהודה בשארי                                    - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    צדוק עזריאל; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];     מושב[פורת ]; מושב[שדה יעקב ; בני עקיבא בישראל; אבטבי אליעזר;     יפת עודד 

;       חקלאות; בנצקי אלי; ל"מפד; בחירות לכנסת;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];   ישוב קהילתי[אלעזר ; גולן אברהם; תקציב; הסדר המושבים; זיס שלמה;     התיישבות 

;                 משרד החקלאות; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי;     לוי יצחק 

;                        דור המשך- איגוד המושבים ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

];     ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[טירת יהודה ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;                                           תקנון; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7263: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יעקב היימן                                     - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אבטבי אליעזר; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; בני עקיבא בישראל; משרד החקלאות; זיס שלמה; צדוק עזריאל; יפת עודד;     אורן יוסי 

;          ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[פורת ; תקציב]; מושב[    שדה יעקב  

;            גולן אברהם; הסדר המושבים; התיישבות; חקלאות; ל"מפד;     בחירות לכנסת 

;   בנצקי אלי; לוי יצחק; ארגוני קניות]; מושב[תל תאומים ]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

; ישוב קהילתי; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;                        דור המשך- איגוד המושבים ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

];     ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[טירת יהודה ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;                                                                          תקנון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   201- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7270: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יעקב רייך                                      - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אבטבי אליעזר; יפת עודד; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          בני עקיבא בישראל; משרד החקלאות; זיס שלמה; צדוק עזריאל;     נדיבי חיים 

;   בחירות לכנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[פורת ]; מושב[    שדה יעקב  

;          תקציב]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הסדר המושבים; חקלאות; התיישבות; ל"    מפד 

;      אורן יוסי; בנצקי אלי; לוי יצחק; גולן אברהם; סוכנות לבטוח חקלאי-     מבטח  

];           מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; ישוב קהילתי;     ארגוני קניות 

];    מושב[טירת יהודה ; נציבות המים- משרד החקלאות ; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                             תקנון]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7271: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00562:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיים נדיבי                                            - חבר מזכירות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נדיבי חיים; יפת עודד; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  תקציב]; מושב[שדה יעקב ; משרד החקלאות; זיס שלמה; צדוק עזריאל;     אבטבי אליעזר 

;             ל"מפד; בחירות לכנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב[    פורת  

;                                   הסדר המושבים; התיישבות;     בני עקיבא בישראל 

;              סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;        שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; בנצקי אלי; לוי יצחק]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

;                           דור המשך- איגוד המושבים ; גולן אברהם]; מושב[    נוב  

];     ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[טירת יהודה ; נציבות המים-     משרד החקלאות  

];   מושב[מירון ; המר זבולון]; מושב[בית מאיר ; אורן יוסי; ישוב קהילתי;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7272: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00563:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פוליטית                                               - עזריאל צדוק :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   202- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  אבטבי אליעזר; פרוטוקולים; צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            ל"מפד; בחירות לכנסת;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7273: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועידה האחת עשרה                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    ועדות- איגוד המושבים ; גולן אברהם; פרוטוקולים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                        בני עקיבא בישראל; זיס שלמה; צדוק עזריאל;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל020:                   מספר יחידה7274: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזריאל צדוק                                    - מינהל מקרקעי ישראל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צדוק עזריאל; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 כספים; התיישבות; חקלאות; תקציב;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7280: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00566:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חטיבת                      , מ"ועדת עוצ, רשם האגודות השתופיות[שונות :  שם התיק 

]                                    המחלקה לדת, חבל ימית, ההתיישבות 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  שפירא אמנון; בחירות לכנסת; ל"מפד; הכנסת התשיעית; דור המשך-     איגוד המושבים  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   203- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          גני ילדים ומעונות יום; חקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;           מועצות דתיות; מקוואות; ספרי תורה; בתי כנסת; יפת עודד;     נדיבי חיים 

;                                משרד החקלאות; תקציב; מפעל שימורים-     יפי מור  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7281: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה לבדיקת המשבר בחקלאות                                          :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ארגוני קניות; כספים; תקנות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   משרד העבודה והרווחה; נדיבי חיים; בוררות; חינוך; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                                          תקנון;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7282: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00568:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                 יניב"קופת תגמולים :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים]; קופת תגמולים[יניב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             בנק המזרחי]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     נדיבי חיים 

;           המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                            משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7286: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                       החטיבה להתיישבות- ההסתדרות הציונית העולמית :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

         91/1990ח פעילות החטיבה מוגש לועדת הכספים לשנת "דו- בתיק :       הערות 

.                                  הוצאת ההסתדרות הציונית העולמית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   204- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                     תקציב; כספים;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7289: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00570:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה לעיצוב מדיניות המים                                           :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                           1984-1986, 1982: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    התיישבות; חקלאות; חברת מים- מקורות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       משרד החקלאות; נציבות המים- משרד החקלאות ;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7292: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  דור המשך- איגוד המושבים ; קטעי עתונות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                      רמת הגולן 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7293: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזריאל צדוק                                        - ישובים מודרכים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תכנית לועדת היגוי מושבים מודרכים            - מושב אביעזר - בתיק :       הערות 

.                  הוצאת הסוכנות היהודית המחלקה להתיישבות- ה "תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             מושב[אביעזר ; צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[רוויה ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                             חקלאות; התיישבות; כספים; דקל יהודה;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   205- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7302: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החבר עזריאל צדוק                                                    :  שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                פרוטוקולים; בנצקי אלי; יפת עודד; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;       אבטבי אליעזר; תנועת מושבי העובדים; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

;                                              משרד הפנים; נדיבי חיים;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7303: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציב                                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

,       ב"תשמ, ג"תשמ, א"תשמ, מ"תש, ט"תשל,ח"תשל: הצעת תקציב- בתיק :       הערות 

תשמ                                                               

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7304: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציב                                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

,       ב"תשמ, ג"תשמ, א"תשמ, מ"תש, ט"תשל, ח"הצעת תקציב תשל- בתיק :       הערות 

.                                  של איגוד המושבים ,ה"תשמ, ד"תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7305: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00575:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החבר יוסף פורת                                                      :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   206- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         יפת עודד; אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; פרוטוקולים;     בנצקי אלי 

;    סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; תנועת מושבי העובדים; נדיבי חיים;     צדוק עזריאל 

;                                                      אורן יוסי;     משרד הפנים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7307: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קידום ההתיישבות החדשה                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          נדיבי חיים; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;       גרעינים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; תקציב]; מושב[כפר יעבץ ;     אורן יוסי 

;                                                                   אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7309: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00577:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קבלת חברים                                                  - נחושה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צדוק עזריאל; פרוטוקולים]; מושב[נחושה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7310: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00578:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מלגות                                                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   207- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             משרד הפנים; משרד האוצר]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7311: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00579:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חדד נסים                                       - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נדיבי חיים; צדוק עזריאל; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           בנצקי אלי]; מושב[שדה יעקב ; בני עקיבא בישראל; זיס שלמה;     יפת עודד 

;     ל"מפד; בחירות לכנסת]; מושב[פורת ;     ברית פקוח לקואופרציה של הפועל המזרחי 

;        סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; תקציב]; ישוב קהילתי[אלעזר ;     הסדר המושבים 

;            ארגוני קניות; אורן יוסי; לוי יצחק]; מושב[תל תאומים ;     גולן אברהם 

];                        מושב[נוב ; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ;     אבטבי אליעזר 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7313: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00580:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עדי כהן                                        - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אבטבי אליעזר; נדיבי חיים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מושב[שדה יעקב ; תקציב; בני עקיבא בישראל; זיס שלמה; יפת עודד;     צדוק עזריאל 

;           הסדר המושבים; התיישבות; חקלאות; ל"מפד; בחירות לכנסת]; מושב[    פורת  

];           ישוב קהילתי[אלעזר ; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ]; מושב[    תל תאומים  

;          ארגוני קניות; אורן יוסי; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     גולן אברהם 

;            דור המשך- איגוד המושבים ; נציבות המים- משרד החקלאות ;     בנצקי אלי 

];                מושב[בית מאיר ]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[    טירת יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7317: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00581:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר פינס                                           - בוררות שוורצון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   208- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  אבטבי אליעזר]; מושב[כפר פינס ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7318: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00582:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה פוליטית                                           - חיים נדיבי :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תקציב; פרוטוקולים; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                        ל"מפד; ניצן חיים]; סיעה[חוגי הצעירים ;     אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7320: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00583:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יניב                                                 - קופת תגמולין :  שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    קופת תגמולים[יניב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   ברית פקוח לקואופרציה של הפועל המזרחי; בנק המזרחי]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                         נדיבי חיים; פרוטוקולים;     משרד האוצר 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7321: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00584:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גידי נצר                                       - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   209- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  גולן אברהם; סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            אורן יוסי; קרן מושבי הפועל המזרחי;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                   מושב[טירת יהודה ; דור המשך- איגוד המושבים ;     ישוב קהילתי 

;                 בני עקיבא בישראל]; מושב[בית מאיר ]; ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7322: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00585:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציבים                                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

של אגוד        , ו"תשל, ה"תשל, ז"תשל, ח"בתיק הצעת תקציב לשנים תשל:       הערות 

.                                                         המושבים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7324: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00586:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נדיבי חיים                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכנסת האחת עשרה; יפת עודד; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   בחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7326: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00587:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בחירות                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ל"מפד; הכנסת השתיים עשרה; בחירות לכנסת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    צדוק עזריאל;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   210- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7329: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00588:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר למזכירות מורחבת                                                :  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.            ב1978, סקירה על פעולות המחלקה לחינוך ונוער. א- בתיק :       הערות 

.                    חלק שני- חוקת איגוד המושבים של הפועל המזרחי  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; דור המשך- איגוד המושבים ; חקלאות; חוקה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    תנועת מושבי העובדים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7333: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00589:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי פדואל                                                   :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד השיכון]; ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; נדיבי חיים; חברה להתישבות דתית-     הפועם  

;                                                 גרעינים]; ישוב קהילתי[    קלע  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7336: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תקציב]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7337: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיים נדיבי                                    - ועידת איגוד המושבים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   211- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; תקנון; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       צדוק עזריאל; יא-הועידה ה- איגוד המושבים ;     גולן אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7338: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המחלקה לתרבות תורנית                                                :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מושב[תירוש ]; מושב[עלמה ; ניצן חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       נדיבי חיים; ק אהרון'ז; פרוטוקולים; ברית המועצות; קליטת עליה;     גרעינים 

;    הלכה; פרסומים; המכון לסרטים על נושאים יהודיים- נהורה ; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7339: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוסי גואטה                            - הועדה המכינה לועידה השמינית :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקציב; ח-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7340: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   212- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       ועדות- איגוד המושבים ; ניצן חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7342: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הגוש המושבי                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                           1976, 1971-1972: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ברנשטיין צבי]; סיעה[חוגי הצעירים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד; ניצן חיים;     חוקת הבחירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7347: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00596:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                        16-ועידת התנועה ה- הועדה להכנת חוקת הבחירות :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ל"מפד; אונא משה; אבטבי אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     פרוטוקולים; ברנשטיין צבי;     חוקת הבחירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7350: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00597:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועידה השמינית                                                      :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

.                בהוצאת ההסתדרות הציונית76/1975תקציב לשנת - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקציב; ח-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           דור המשך- איגוד המושבים ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7373: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   213- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00598:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                           פרוטוקולים- בנק המזרחי :  [שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];         מושב[תקומה ]; מושב[עזריאל ; חקלאות; נדיבי חיים; תקנון;     בנק המזרחי 

;                                                                     ישיבת ימית 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7376: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00599:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גואטה יוסף                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

השלכות על      - הערבות ההדדית במושבי העובדים - נייר דיון - בתיק :       הערות 

.                                                    תוכנית החומש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חקלאות; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              משרד החקלאות; פרוטוקולים; תקנון;     ארגוני קניות 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7377: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00600:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברוכין                                                              :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חברה להתישבות דתית- הפועם ; מפות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       תקנות; פרוטוקולים; משרד השיכון]; ישוב קהילתי[    ברוכין  

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7379: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00601:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיים נדיבי                                  - פרטי כל מזכירות פעילה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   214- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.            איגוד המושבים, ג"תשמ, א"תשמ, ח"הצעת תקציב תשל- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  אורן יוסי; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               ק אהרון'ז; צדוק עזריאל; נדיבי חיים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;      ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; בנצקי אלי; רמות שפירא]; מושב[    תל תאומים  

;         שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; ויץ רענן; התיישבות; ארגוני קניות;     תקציב 

;         ימי עיון; רמת הגולן; גולן אברהם; חקלאות; ישוב קהילתי;     אבטבי אליעזר 

];                   מושב[מחולה ]; מושב[נצר חזני ]; מושב[נועם ;     מועצת הפרחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7380: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00602:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

-           קשת . ב. הוצאת משרד החקלאות- חוברת בשם קשת . א- בתיק :       הערות 

.                                        ח"תשל, חוברת לדיון השנתי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד החקלאות]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             חקלאות; תקציב; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7381: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00603:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות; תקציב]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                        בתי ספר 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7384: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00604:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   215- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד החקלאות]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

]; מושב[נוב ; דקל יהודה; פרוטוקולים; תקציב; בתי כנסת; ביננפלד אליעזר;     חקלאות 

;                                                                  ק אהרון'    ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7385: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00605:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בוררות]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7386: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00606:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

ח ביניים       "דו.  ב1985, פרוגרמה לישוב- שדמות מחולה . א- בתיק :       הערות 

.          הוצאת ועדה לפיתוח בקעת הירדן, 1983, מוגש למר מנחם בגין 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  גרעינים; תקציב;     בגין מנחם 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7387: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00607:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                                   תכנית משקית השקעות- רמת מגשימים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   216- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  חקלאות]; מושב שיתופי[    קשת  

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7395: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00608:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בתי כנסת]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7396: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00609:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בדיקת מפעל                                            - רמת מגשימים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7397: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00610:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ש                                                  "מזכירות פעילה חמ:  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   217- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גרעינים; בתי כנסת; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   משרד החינוך והתרבות]; מושב שיתופי[יונתן ;     ביננפלד אליעזר 

;             קליטת עליה; קרן לעזרה הדדית- רעות ; חקלאות]; מושב שיתופי[    קטיף  

;                                                  נדיבי חיים;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7398: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00611:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ביננפלד אליעזר]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7399: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00612:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            חקלאות; בוררות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7401: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00613:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

.                בתיק חוברת בשם קטיף הוצאת משרד החקלאות. תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   218- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         פרוטוקולים]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; תקציב;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7402: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00614:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ח                          "תשל, חוברת לדיון השנתי- יונתן - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גרעינים; מפות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                        חקלאות;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7403: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00615:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מפות; בתי כנסת]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7404: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00616:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                             ב"תכנית משק תשמ- מושב יונתן - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תקציב; חקלאות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      גרעינים;     משרד החקלאות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   219- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7406: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00617:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                            ארגון הקניות- תקנות מושבי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           תקנון; תקנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                             ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7407: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00618:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר                   , - חן, פרנקו. 2משואות יצחק - שומן . 1: בוררות:  שם התיק 

.                                                              עציון 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      מושב שיתופי[משואות יצחק ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                             מושב שיתופי[ניר עציון ;     תקנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7408: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00619:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   רמת מגשימים, ניר עציון, קשת, נוב[חומר על המשקים :  שם התיק 

]                                                           ניר גלים 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חקלאות]; מושב שיתופי[קשת ]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מושב שיתופי[ניר גלים ]; מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב שיתופי[    ניר עציון  

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7409: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00620:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   220- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אולפן ומתנדבים                                                      :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

.       הוצאת הסוכנות היהודית - 1977, נוהלים לאולפן בקיבוץ- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                התנדבות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7410: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00621:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                    - נאות מדבר :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-        'תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                1978, 1976: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים; גרעינים; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                  מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7411: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00622:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבני איתן                                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מושב[נוב ; בוררות]; מושב[אבני איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7416: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00623:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל קליטה                                                          "חו:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   221- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קליטת עליה]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7417: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00624:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גרעיני התישבות חדשים                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                           1978, 1975-1976: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7418: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00625:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל קליטה                                                          "חו:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     גרעינים]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];                               מושב שיתופי[קטיף ; שפירא יוסף;     בן זאב אחיקם 

;                                            נוער מזרחי המשמרת הצעירה-     נועם  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7419: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00626:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר אשראי מרוכז                                                    :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

מחולה           . אלעזר ג.לדיון חצי שנתי ב- קשת .  חוברות א3בתיק :       הערות 

                                                 77.2.15-דיון ל-  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   222- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]; ישוב קהילתי[אלעזר ]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                       חקלאות]; מושב[    מחולה  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7420: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00627:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קואופרציה והשתלמות                                                  :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בתי ספר]; מאזן[דין וחשבון כספי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                ימי עיון; משרד העבודה והרווחה;     בן זאב אחיקם 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7421: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00628:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קייטנת הודיות                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   כספים; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7422: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00629:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קיטנת רמות שפירא                                                    :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              רמות שפירא; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7424: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00630:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   223- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חקלאות]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           בוררות; פרוטוקולים;     בן זאב אחיקם 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7425: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00631:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד החקלאות]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   ק אהרון'ז; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י; ביננפלד אליעזר; פרוטוקולים;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7426: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00632:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ק אהרון'ז]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    הנהלת חשבונות; משרד החקלאות; פרוטוקולים;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7442: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00633:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית יתיר                                                            :  שם התיק 

.                                                                   

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   224- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  משרד החקלאות; חקלאות]; מושב[בית יתיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7443: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00634:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                           חקלאות; משרד החקלאות; משרד העבודה והרווחה;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7444: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00635:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         בית משפט השלום; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                           תקציב; כספים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                            נוער מזרחי המשמרת הצעירה-     נועם  

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7446: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00636:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   225- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                           המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7447: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00637:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                    הוצאת משרד החקלאות- בתיק חוברת בשם בני דרום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן זאב אחיקם]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7449: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00638:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר עציון                          , ניר גלים, משואות יצחק, בני דרום:  שם התיק 

                                  1983-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.                   הוצאת משרד החקלאות- בתיק חוברת בשם ניר עציון :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                חקלאות; משרד החקלאות; בן זאב אחיקם]; מושב שיתופי[    ניר עציון  

];  מושב שיתופי[בני דרום ]; מושב שיתופי[ניר גלים ]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7450: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00639:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה כללי                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קליטת עליה]; מושב[נצר חזני ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             פרוטוקולים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                           בן זאב אחיקם; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   226- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7452: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00640:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פניות לקליטה                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7453: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00641:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ב וקנדה                                                  "נסיעה לארה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     גרעינים; קנדה; ארצות הברית; קליטת עליה;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7460: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00642:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                   עפרה"קיטנת רעות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קרן לעזרה הדדית- רעות ; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                   ישוב[עפרה ; הנהלת חשבונות; כספים;     בנקים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7461: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00643:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קיטנת רעות במעלות                                                   :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   227- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מעלות; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              כספים; קרן לעזרה הדדית-     רעות  

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7462: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00644:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קיטנות משותפות בבית ספר שדה עפרה                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים]; ישוב[עפרה ; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7463: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00645:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיספית                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            שפירא יוסף;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7464: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00646:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קיטנה                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; בן זאב אחיקם; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   228- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7465: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00647:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קיטנה למשקים שיתופיים                                               :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; בן זאב אחיקם; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7466: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00648:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                   , הבונים- קיטנות משותפות :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   כספים; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7467: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00649:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                                "נח:  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גרעינים; תקנון; בנצקי אלי; ל"נח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   בן זאב אחיקם 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7468: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00650:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שיכון                                                        - בניה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   229- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              משרד השיכון; בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7469: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00651:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דין וחשבון של הועדה הציבורית לבדיקת מצב החקלאות                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

,          דין וחשבון של הועדה הציבורית לבדיקת מצב החקלאות- בתיק :       הערות 

                                          1981אפריל , מרץ, פברואר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חות"דו; בגין מנחם; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7471: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00652:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                      בעיות בהעברת משקים לבן ממשיך:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7472: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00653:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                       סיכום הועדה הבינמשרדית לענין חוק יצוא פרחים:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מועצת הפרחים; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   230- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7475: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00654:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

 שנות התישבות                                       55-מפת הישובים ב:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   מפות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7476: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00655:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                    הצעה להסדר חובות המושבים בגליל:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ארגוני קניות; הסדר המושבים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7478: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00656:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחלקת דת                                               - צוות היגוי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תקציב; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7486: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00657:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                            סקירת מצב- כ יגאל ביבי בנחושה "ביקור ח:  [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  

   231- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  הסדר המושבים]; מושב[נחושה ; ביבי יגאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7487: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00658:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     תכנית השקיה כללית- ישובי קטיף מטעים בחבל בשור :  שם התיק 

חבל ימית                                                             

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       חקלאות; גוש קטיף; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7488: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00659:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                             הועדה לפצויים חקלאיים:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; מינהל מקרקעי ישראל; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7489: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00660:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                                               :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מושב שתופי[רמת מגשימים ; קליטת עליה; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];       מושב[נוב ; כפר גנת; גרעינים]; מושב שיתופי[יונתן ]; מושב שיתופי[    קשת  

;              בן זאב אחיקם; אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ]; מושב[    אבני איתן  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   232- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7491: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00661:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קרן לעזרה הדדית- רעות ; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      תקנות; תקציב; גרעינים; ל"נח; פרוטוקולים; ביננפלד אליעזר;     בן זאב אחיקם 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7492: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00662:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; יפת עודד; פרוטוקולים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;        מפות; נדיבי חיים; תקציב; חקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7493: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00663:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

,      סקר כדאיות ניצול אנרגית רוח במושב שיתופי אלוני הבשן- בתיק :       הערות 

.                                  הוכן עבור משרד האנרגיה והתשתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        משרד החקלאות; תקציב; גרעינים; כספים; חקלאות;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7495: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00664:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   233- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

,       נבוי ההצלחה של מועמדים להתיישבות במושבים- בתיק . תיק חסוי:       הערות 

.                                          בהוצאת מכון הדסה, 1978 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בן זאב אחיקם]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 משרד השיכון]; קבוץ[כפר עציון ; גוש עציון; בתי כנסת;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7503: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00665:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; חקלאות; תקנון; פרוטוקולים; תעשיות בהתישבות הכפרית]; מושב שיתופי[    ניר עציון  

;                                                         קליטת עליה;     בוררות 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7504: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00666:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל קליטה                                                          "חו:  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           בן זאב אחיקם; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                       שפירא יוסף]; מושב[יודפת ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7505: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00667:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   234- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בית יתיר                                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גרעינים; כפר גנת]; מושב[בית יתיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   בן זאב אחיקם 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7506: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00668:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ש                                    "ומתנדבים קב" קיץ במושב שיתופי:  "שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בן זאב אחיקם; התנדבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7507: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00669:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזרעת קונטרה וישובים חדשים                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    משרד החקלאות; גרעינים; בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7508: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00670:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נתונים כלכליים                                                      :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

בהוצאת התנועה הקיבוצית        , ד"תשמ- תיכנון פעילות המשק - בתיק :       הערות 

.                                                         המאוחדת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   235- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; תקציב; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7509: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00671:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גרעינים; בן זאב אחיקם; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7510: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00672:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא ישראל ועולמית                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פרוטוקולים; בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; שפירא יוסף; דובדבני אברהם; גרעינים; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7511: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00673:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גידולים ונסיונות                                 - תחשיבים לגידולים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                 1977,1979: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         מושב שיתופי[בני דרום ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בן זאב אחיקם; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   236- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7512: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00674:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                               - משקים שיתופיים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קליטת עליה; בן זאב אחיקם; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                      המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; ימי עיון;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7513: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00675:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחולה                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ד                                  "תכנית המשק תשל- מחולה - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בן זאב אחיקם; חקלאות]; מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7515: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00676:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   נדיבי חיים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; ק אהרון'ז; בוררות;     חקלאות 

;                                                     נצר גידי;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7517: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00677:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציבים במשקים                                                      :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   237- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                 1979, 1976:תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7518: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00678:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        סעד, דת, חינוך, האגודה המרכזית למפעלי תרבות:  שם התיק 

בריאות וספורט בהתיישבות                                              

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               משרד הפנים; בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7519: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00679:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז קליטה משואות יצחק                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קליטת עליה]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 גרעינים]; מושב[    מבוא חורון  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7521: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00680:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלברט מאיר                                   - משואות יצחק - בוררות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                1981, 1978: 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  

];      מושב שיתופי[משואות יצחק ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   בן זאב אחיקם 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7522: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00681:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ח קליטה ראשון                                                    "דו:  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חות"דו; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7523: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00682:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                  שכבה צעירה[ל "שכב:  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     ישוב[עפרה ; בתי ספר; בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                          מושב שיתופי[משואות יצחק ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7524: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00683:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה בארץ בטיפול                                                   :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7525: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00684:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   239- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בצורת גולן                                                          :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                         ט"תוכנית משק תשל, מושב אבני איתן- בתיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב[אבני איתן ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7526: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00685:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר הסבר על המושב השיתופי                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מושב שיתופי[קטיף ; פרסומים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                    מושב שיתופי 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7527: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00686:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                             מחולה:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בן זאב אחיקם]; מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            מושב שיתופי; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7528: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00687:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ימי עיון מלון תדמור                                                 :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   240- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בן זאב אחיקם; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7530: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00688:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חדד                                                 - בוררות גרוסמן :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ביננפלד אליעזר; נדיבי חיים; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                       מושב[תקומה ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7533: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00689:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                      "בני עקיבא נח:  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מזכירות עולמית- בני עקיבא ; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ימי עיון; ל"נח; פרוטוקולים; סיני; בן יעקב יוחנן; חוקה;     דובדבני ברוך 

;            נדיבי חיים; כהנא מאיר; נחלים- ישיבת נחל יצחק ;     בני עקיבא בישראל 

; שרות לאומי; ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; טו-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7534: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00690:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ימי עיון                                                    - תדמור :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בן זאב אחיקם; תקציב; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   241- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7535: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00691:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בוררויות                                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                           1984, 1978-1980: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מושב[נוב ; ביננפלד אליעזר; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7536: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00692:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משקים שיתופיים                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ראשי פרקים לפתרון              " {השידרה הכפולה"בתיק חוברת תכנית :       הערות 

}                       טריטוריאלי ולתכנית פיסית כוללת לטווח ארוך 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מושב שיתופי; פרוטוקולים; בן זאב אחיקם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   כפר גנת]; מושב שיתופי[קטיף ]; ישוב קהילתי[אלעזר ]; מושב שיתופי[    בני דרום  

;                                                              גרעינים; ל"    נח 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7537: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00693:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחקר מושב שיתופי                                                    :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד החקלאות; פרוטוקולים; מושב שיתופי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      בן זאב אחיקם;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7538: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00694:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   242- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                   נאות מדבר קטיף ב:  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בן זאב אחיקם]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          נוער מזרחי המשמרת הצעירה- נועם ; פרוטוקולים; משרד החקלאות;     חקלאות 

;                                                                    מושב שיתופי 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7539: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00695:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                    "פניות קליטה חו:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        תיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            ארצות הברית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7541: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00696:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוב                                             - בוררות בלנקא יצחק :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גולן אברהם]; מושב[נוב ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     נדיבי חיים; פרוטוקולים;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7542: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00697:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תעשיה                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   243- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

          53, 51, 39. באגוד התעשיה הקיבוצית מס- עלונים . א- בתיק :       הערות 

.            רשימת מפעלי איגוד התעשיה הקיבוצית- חוברת . ב, 64, 52 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תעשיות בהתישבות הכפרית; פרסומים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7549: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00698:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                       שלהבת"גרעין :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ביננפלד אליעזר; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; קרן לעזרה הדדית-     רעות  

;      נדיבי חיים; תקנון]; מושב שיתופי[קטיף ; גרעין שלהבת; ימי עיון;     סמינרים 

;                                                                       ל"    נח 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7550: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00699:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                               - משקי רמת הגולן :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; שפירא יוסף; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 ביננפלד אליעזר; מפות]; כפר נופש[כינר ]; מושב שיתופי[    יונתן  

;                       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];        מושב שיתופי[קשת ; חקלאות; תקציב; רמת הגולן;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7580: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00700:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   244- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                בית המשפט המחוזי; תקציב; משרד האוצר; קרן לעזרה הדדית-     רעות  

;                     בוררות; ביננפלד אליעזר; משרד החקלאות;     בנק לאומי לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7581: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00701:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           משרד החקלאות; גני ילדים ומעונות יום;     צדוק עזריאל 

;                               התיישבות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7585: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00702:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כספי                                    - ארגון קניות - שדמות מחולה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7588: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00703:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                               קשת:  "שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                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  

   245- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  חקלאות; פרוטוקולים]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           בית המשפט המחוזי; משרד האוצר; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;  משרד החקלאות; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; כספים;     בנק לאומי לישראל 

;                                               קרן מושבי הפועל המזרחי; ל"    נח 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7589: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00704:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                              מטגל:  "שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 תעשיות בהתישבות הכפרית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7591: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00705:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                        מבוא חורון:  "שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ביננפלד אליעזר]; מושב[מבוא חורון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7593: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00706:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

 המחולות                                             2-חומר בוררות ל:  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                           1980-1983, 1978: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב[מחולה ; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מושב שתופי[    שדמות מחולה  

;           חקלאות; בוררות; פרוטוקולים; בן דב עזריאל]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                                                   בן זאב אחיקם 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   246- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7610: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00707:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועד ממונה                                               - מושב קטיף :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; פרוטוקולים]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7611: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00708:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; ביננפלד אליעזר; קרן לעזרה הדדית- רעות ; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                               חקלאות; קרן מושבי הפועל המזרחי;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7612: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00709:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חקלאות]; מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           בן זאב אחיקם; בוררות; משרד החקלאות; ארגוני קניות;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7613: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00710:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מפעל                                                  - שדמות מחולה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   247- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                         תעשיות בהתישבות הכפרית 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7614: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00711:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

             1985, הצעת טפוס משק לקבוצי צפון בקעת הירדן. א- בתיק :       הערות 

.                            1985, פרוגרמה לישוב- שדמות מחולה . ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גרעינים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           משרד החקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;    גרעין שלהבת; חקלאות; ביננפלד אליעזר; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7615: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00712:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ביננפלד אליעזר]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       מאזן[דין וחשבון כספי ; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; בוררות;     חקלאות 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7616: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00713:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית יתיר                                                            :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   248- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בתי כנסת]; מושב[בית יתיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7617: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00714:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ביננפלד אליעזר]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                               בתי ספר; תקנון;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7618: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00715:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הפעלה                                                       - יונתן :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הנהלת חשבונות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7619: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00716:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חקלאות]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   249- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                              תעשיות בהתישבות הכפרית;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7630: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00717:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       משואות יצחק:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

,           א"נוהגים ונוהלים תשמ. א-  בתיק 1984-1985, 1981: תאריך:       הערות 

.        תקנון משק משואות יצחק כולל החלטות האסיפה. ב. משואות יצחק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תקנון]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                     בוררות;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7631: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00718:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר גלים                                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד החקלאות]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7632: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00719:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 חקלאות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;           כספים; תקנון; ביננפלד אליעזר; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                                                  ק אהרון'    ז 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   250- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7633: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00720:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                 ישוב קהילתי[אלעזר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

             87.11.21, הצעה לשינוי מבנה אירגוני- אלעזר . א- בתיק :       הערות 

                              1987- מפעל קייטרינג במושב אלעזר . ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ישוב קהילתי]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      בנק לאומי לישראל; חקלאות; משרד העבודה והרווחה;     תעשיות בהתישבות הכפרית 

;                                                                     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7634: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00721:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות פעילה ומורחבת                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מושב שיתופי; תקנון; ביננפלד אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  בנצקי אלי; חקלאות]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[טירת יהודה ;     פרוטוקולים 

;          אבטבי אליעזר; גולן אברהם; נציבות המים- משרד החקלאות ;     ישוב קהילתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7636: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00722:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                     חטיבת המשקים השיתופיים- ש "חמ:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בן זאב אחיקם; בן דב עזריאל; קופת חולים כללית; ו-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

];   חטיבת משקים שיתופית- [ש "חמ; הסתדרות נשים ציוניות- הדסה ;     הכנסת העשירית 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7638: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   251- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00723:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא ארצית                                                     :  שם התיק 

                                  1987-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרות לאומי; בני עקיבא בארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    תקנון; חוקה; שפירא אמנון; לנגנטל נחום; יהלום שאול; לוי יצחק;     פרוטוקולים 

];               שמיניות לערי פיתוח[פ "של; פתח תקוה; חרדים; חילוניים-     דתיים  

;      נחלים- ישיבת נחל יצחק ; בן יעקב יוחנן; טז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

;                        ישיבות בני עקיבא בישראל; ל"נח; גרעין שלהבת;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7639: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00724:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ש                                                "חמ- מזכירות פעילה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       קרן לעזרה הדדית- רעות ; ביננפלד אליעזר]; חטיבת משקים שיתופית- [ש "    חמ 

];  מושב שיתופי[יונתן ]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ]; מושב שיתופי[קטיף ;     חקלאות 

];      מושב שיתופי[בני דרום ]; ישוב קהילתי[אלעזר ]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

]; מושב שיתופי[משואות יצחק ]; מושב שיתופי[ניר עציון ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7642: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00725:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  קבוץ[לביא ; כא-המועצה ה- הקבוץ הדתי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       ל"נח; גרעינים; ביננפלד אליעזר;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7643: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   252- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00726:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גרעין אנגלי דקל                                                     :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בן דב עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                    גרעין דקל]; חטיבת משקים שיתופית- [ש "    חמ 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7644: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00727:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בין מושבית                          , מוסדות משקיים, כלכליות, משקיות:  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

קובץ נתוני בסיס לניתוח מצב רווחיות החקלאות בשנים          - בתיק :       הערות 

ו                                                     "תשמ- מ "תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                                       חקלאות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7650: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00728:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שונות                                                   , פרוטוקולים:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   ימי עיון; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];          מושב שיתופי[קטיף ]; מושב שתופי[שדמות מחולה ]; מושב שיתופי[    יונתן  

;                          קרן לעזרה הדדית- רעות ; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

; בנצקי אלי; גרעינים]; חטיבת משקים שיתופית- [ש "חמ]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7651: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00729:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   253- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                 דיונים וכו, תקציבים, כללי- סוכנות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת התנועה הקיבוצית           , ב"תשמ- תכנון פעילות המשק : בתיק:       הערות 

.                                                         המאוחדת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; בן דב עזריאל; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הנהלת חשבונות; חקלאות;     הסדר המושבים 

;                    משרד השיכון; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7652: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00730:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא עולמית                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ז טבת         "י- ד "חוברת הועידה העולמית השביעית מתאריך י- בתיק :       הערות 

.                                                           ח"תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         שפירא יוסף; סמינרים; דובדבני אברהם; ז-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

;                          הכשרות; תקנון; ביננפלד אליעזר]; מושב שיתופי[    קטיף  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7653: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00731:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מס הכנסה                                       , מס אחיד, בטוח לאומי:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כספים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                           המוסד לביטוח לאומי;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7654: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00732:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קיטנות                                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   254- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קרן לעזרה הדדית- רעות ; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7655: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00733:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קליטת עליה; בן דב עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7656: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00734:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                        - קליטה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                1987, 1982-1983: תאריך. התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ימי עיון; תקציב; גרעינים; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7657: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00735:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מליאה וכללי                                             - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   255- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           בני עקיבא בישראל; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      סמינריונים;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7658: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00736:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציבים במשקים                                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1987, 1983-1984: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7663: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00737:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחזקת אדם                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           חטיבת משקים שיתופית- [ש "חמ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                        מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

];            מושב שיתופי[יונתן ]; מושב שיתופי[קטיף ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

];       מושב שיתופי[קשת ]; מושב שיתופי[ניר עציון ]; מושב שתופי[    שדמות מחולה  

];                           מושב שיתופי[בני דרום ]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7664: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00738:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת משק                                                   , מזכירות:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תקציב; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       פרוטוקולים; חות"דו; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     הסדר המושבים 

;                            ביננפלד אליעזר; גרעינים; קרן לעזרה הדדית-     רעות  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   256- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                 בן דב עזריאל]; חטיבת משקים שיתופית- [ש "    חמ 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7665: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00739:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

 מושב           1990, 1989תכנון הפעילות לשנים  - 1990מרתון : בתיק:       הערות 

.                                                           יונתן 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      תקציב; הסדר המושבים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7666: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00740:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מירון                                   -בית ספר שדה הר- קיטנות חמש :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מושב שיתופי[בני דרום ; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             ביננפלד אליעזר; קרן לעזרה הדדית- רעות ]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

];                          מושב[מירון ; כספים]; חטיבת משקים שיתופית- [ש "    חמ 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7667: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00741:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות                                                     - קליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרעינים; גרעין שלהבת; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                       באום לאה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   257- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7668: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00742:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ת יחיאל                                                        "דוחו:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                           1985-1986, 1983: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7670: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00743:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פניות קליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בן זאב אחיקם; באום לאה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7671: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00744:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        באום לאה; מושב שיתופי; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                חטיבת משקים שיתופית- [ש "חמ;     מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7672: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00745:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גניבות                                                      , תאונות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   258- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7673: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00746:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                         - ש "חמ:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           חטיבת משקים שיתופית- [ש "חמ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  משרד העבודה והרווחה]; מושב שיתופי[יונתן ; תקציב; באום לאה;     ביננפלד אליעזר 

;                                                        ימי עיון;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7674: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00747:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דיווח המשקים על פעילות ציבורית                             " - רעות:  "שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ביננפלד אליעזר; קרן לעזרה הדדית- רעות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7675: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00748:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                    היכל המלך דוד"מלון , הולילנד, ימי עיון" - רעות:  "שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       באום לאה; קרן לעזרה הדדית- רעות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ביננפלד אליעזר;     ימי עיון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   259- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7676: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00749:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ימי עיון                                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              כפר נופש[כינר ; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      כספים;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7677: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00750:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

היכל המלך דוד                    , ד"תשמ, הולילנד ירושלים- ימי עיון :  שם התיק 

ה                                                        "תשמ, נתניה 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קרן לעזרה הדדית- רעות ; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7678: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00751:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ימי עיון מלון הנסיכה                                                :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בן דב עזריאל; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7679: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00752:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוער בקיץ                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   260- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בן דב עזריאל; באום לאה; ביננפלד אליעזר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  קנדה;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7680: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00753:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוער קייטנות                                                - ץ "שכב:  שם התיק 

                                  1987-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           חטיבת משקים שיתופית- [ש "חמ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                    מפעל הקייטנות; באום לאה;     ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7682: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00754:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מנהלת הסדר                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הסדר המושבים; פרוטוקולים; ארגוני קניות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7683: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00755:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכון תערובת                                               " - תדמיר:  "שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   261- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             הסדר המושבים; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7684: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00756:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טופסי מנהלת ההסדר                                                   :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7685: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00757:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזריאל                       , ועדה לקרקע חקלאית, מועצת מקרקעי ישראל:  שם התיק 

צדוק                                                                 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7686: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00758:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טפסי פרטים                                           - פניות לקליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7690: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00759:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גן חיים                                                             :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   262- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הסדר המושבים]; מושב[גן חיים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7691: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00759:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גן חיים                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הסדר המושבים]; מושב[גן חיים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7692: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00760:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת רביד                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

דין וחשבון על ממצאי הועדה לגיבוש המשק החקלאי המשפחתי      - בתיק :       הערות 

.           1987- ז "ארגון מושבי הפועמ- תכנית מקרו ראשונית . 1986 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      התיישבות; הסדר המושבים; ועדת רביד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   חקלאות; ארגוני קניות; פרס שמעון; פרוטוקולים;     מושב שיתופי 

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

;                                                   משרד החקלאות;     משרד האוצר 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7693: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00760:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת רביד                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   263- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 והתאמתה למציאות פברואר         1988תכנית ועדת רביד ינואר - בתיק :       הערות 

.                                       הוצאת משרד החקלאות - 1989 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הסדר המושבים; משרד החקלאות; ועדת רביד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בנק המזרחי; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; ארגוני קניות;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7694: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00761:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גאולים                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הסדר המושבים]; מושב[גאולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7695: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00762:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוב למנהלת הסדר                                 - הסדר חובות מושבים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב[חדיד ; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                          מושב[ברקת ; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];            מושב[תקומה ]; מושב[זמרת ]; מושב[נוב ]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

];          מושב[גן אור ]; מושב[בדולח ; בנק המזרחי]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

];              מושב[גבעולים ]; מושב שיתופי[קשת ]; מושב[גדיד ]; מושב[    גני טל  

];      מושב שתופי[שדמות מחולה ]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[זרועה ]; מושב[    זרחיה  

];        מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[נצר חזני ]; מושב[מלילות ]; מושב[    כפר פינס  

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7696: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00762:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר למנהלת הסדר                               - הסדר חובות המושבים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   264- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

 והתאמתה למציאות פברואר         1988תכנית ועדת רביד ינואר - בתיק :       הערות 

.                                       הוצאת משרד החקלאות - 1989 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בנקים]; מושב[מירון ]; מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       מושב[ה "כפר הרא]; מושב[כפר מימון ]; מושב[ברקת ]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

; בנק המזרחי]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ; משרד החקלאות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                                                      ועדת רביד 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7697: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00763:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסדר חובות מושבים                                                   :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הסדר המושבים; פרוטוקולים; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];           מושב[כפר מימון ]; מושב[ברקת ]; מושב[נוב ]; מושב[בן זכאי ;     בנקים 

];             מושב[תרום ]; מושב[מירון ]; מושב[פורת ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                                                     מושב שיתופי[    ניר גלים  

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7698: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00764:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסדר חובות מושבים                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

 והתאמתה למציאות פברואר         1988תכנית ועדת רביד ינואר - בתיק :       הערות 

.                                       הוצאת משרד החקלאות - 1989 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מושב[בית עוזיאל ; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             ארגוני קניות; ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי;     משרד החקלאות 

;                 בנק המזרחי; בנקים]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; מושב[    כפר יעבץ  

;               ועדת רביד; תנועת מושבי העובדים; פרוטוקולים;     בנק לאומי לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7699: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   265- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

')      א    ( 2:              מספר כרכים00765:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  31-12-1984-     עד24-04-1984-   תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ק אהרון'ז; חקלאות; בוררות; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            דור המשך- איגוד המושבים ; צדוק עזריאל; גולן אברהם;     אבטבי אליעזר 

];                                מושב[רוויה ; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7700: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00765:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר יוצא                                                           :  שם התיק 

                                  26-06-1985-     עד02-01-1985-   תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אבטבי אליעזר; בוררות; גולן אברהם; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    צדוק עזריאל]; מושב[שדה יעקב ; דור המשך- איגוד המושבים ]; מושב[    כפר פינס  

];     מושב[איתן ; פרוטוקולים; ק אהרון'ז; תעשיות בהתישבות הכפרית;     נדיבי חיים 

];                                                         מושב[נוב ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7701: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00766:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בארותים                                                             :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מושב[בארותים ; חות"דו; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7702: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00767:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניצני עוז                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   266- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חות"דו; הסדר המושבים]; מושב[ניצני עוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7706: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00768:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרימן                                                . ד- ניצני עוז :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חקלאות; בנק המזרחי]; מושב[ניצני עוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                        חות"דו;     בנק הפועלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7707: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00769:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר הנופש כינר                                                      :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פרוטוקולים; כפר הנופש כינר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        תקנון;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7708: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00770:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חברת מגדלי זרעים                                            , המשביר:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גולן אברהם; חקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                            תנועת מושבי העובדים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   267- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7709: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00771:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנובה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; צדוק עזריאל; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                         מועצת הלול;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7710: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00772:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עירית תל אביב                                                       :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צדוק עזריאל; תל אביב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7711: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00773:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עובדים                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים; צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7713: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00774:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכון שלום לשבטי ישורון                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   268- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                   חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7714: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00775:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; יהודי תימן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                    צדוק עזריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7715: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00776:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                   "ועדת בחירות מפד:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

,                א"תשנ, ל כסלו-ט"כ- ל "כנס הדור הצעיר במפד- בתיק :       הערות 

.                                 המכינה בגבעת שמואל, 90.12.17-16 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            התיישבות; שפירא יוסף; ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  המרכז לציונות דתית-     מעלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7716: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00777:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקנות                     - הצעת תקנות - חוק גל , הסדר חובות המושבים:  שם התיק 

.                                            פסקי דין- מינוי משקמים  

                                  1993-           עד1992-         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  

   269- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         בית המשפט המחוזי; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בנק לאומי לישראל; משרד החקלאות; חקלאות; זוילי נסים;     תנועת מושבי העובדים 

;                                                                    בנק הפועלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7717: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00777:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוק גל                                         - הסדר חובות המושבים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תקנות; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7718: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00777:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקנות                    - הצעת תקנות - חוק גל - הסדר חובות המושבים :  שם התיק 

.                                            פסקי דין- מינוי משקמים  

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תקנות; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7719: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00778:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                      חבל יבנה ג. א.מ.גליל תחתון ב. א.מ.א- התכתבות :  שם התיק 

הזורעים        .בית עוזיאל ז.בן זכאי ו.בית גמליאל ה.מטה יהודה ד. א.מ 

שדה אילן                                                         . ח 

                                  1988-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/45:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   270- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];       מושב[בית עוזיאל ]; מושב[הזורעים ; כספים; בנצקי אלי]; מושב[    שדה אילן  

;        בתי ספר]; מושב[בית גמליאל ]; מושב[בן זכאי ; תקציב;     בני עקיבא בישראל 

];           מועצה אזורית[חבל יבנה ; מפעל הקייטנות]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

];                                                  מועצה אזורית[    גליל תחתון  

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7720: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00779:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שמחה ליבוביץ                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 81/80/1:          סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             מושב[ברקת ]; מושב[אחיעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];         מושב[בית עוזיאל ]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[טירת יהודה ]; מושב[    חדיד  

;         פרוטוקולים; שרות לאומי]; מושב[בן זכאי ]; מושב[פורת ]; מושב[    עזריאל  

]; מושב[כפר יעבץ ; בנצקי אלי; דור המשך- איגוד המושבים ; חוזרים;     ליבוביץ שמחה 

;                                                                     חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7721: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00780:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחנות בני עקיבא                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; סמינריונים; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7723: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00781:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר                    .פורת ג. מועצה אזורית לב השרון ב. א- התכתבות :  שם התיק 

ברקת                              . מועצה אזורית מודיעים ה. ה ד"הרוא 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/88:         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  

   271- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];   מושב[ברקת ]; מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              בני עקיבא בישראל; בתי ספר; פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

];                מושב[פורת ]; מושב[ה "כפר הרא; בנצקי אלי]; מושב[    גאולי תימן  

];                           מועצה אזורית[מודיעים ; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7724: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00782:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                  "גרעיני נח,מרכז אבן העזר, מנהיגות צעירה- התכתבות :  שם התיק 

תיק ישיבות בנושא        , תכניות חינוכיות, חיוב הוצאות, רשימת חיילים 

.                                                           דור המשך 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 81-80/10:         סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גרעינים]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             בנצקי אלי; פרוטוקולים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; תקנון; ל"    נח 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7725: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00783:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                      . מועצה אזורית מטה יהודה ב. א:  שם התיק 

.                                            מועצה אזורית עמק לוד. ג 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 87/61:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ז           "תכנית פעילות תשמ. ו ב"סכום שנת הפעילות תשמ. א- בתיק :       הערות 

.             מועצה אזורית שפיר- הוצאת המחלקה לתרבות נוער וספורט  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             מפעל הקייטנות; דור המשך- איגוד המושבים ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;      חות"דו]; מועצה אזורית[שפיר ; בני עקיבא בישראל]; מועצה אזורית[    עמק לוד  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7726: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00784:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   272- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 87/26:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   דור המשך- איגוד המושבים ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    שרות לאומי; בנצקי אלי; תקציב; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; ל"נח;     גרעינים 

;                       משרד החינוך והתרבות; מפעל הקייטנות;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7728: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00785:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שאלונים למושבים                                       , ת-חשבוניות א:  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 82/66:            סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כספים; שאלונים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7729: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00786:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות מרכז החינוך הדתי                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 39:               סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

מ         "תש, ט"תשל, ח"תשל: השוואת תוצאות הרישום לשנים. א- בתיק :       הערות 

.                 ח"תשל-ג"סקירה על פעולות המרכז לחינוך דתי תשל. ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרוטוקולים; המרכז לחינוך הדתי בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];     מושב[פורת ; חינוך; פרסומים; חוזרים; קליטת עליה; בתי ספר;     דובדבני ברוך 

];    מושב[חדיד ]; מושב[ברקת ]; מושב[אחיעזר ]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[    עזריאל  

;     תקציב; ליבוביץ שמחה; בני עקיבא בישראל]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[    בן זכאי  

;                                                                  מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7730: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00787:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדרשת תורה ועבודה                                                   :  שם התיק 
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   273- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 85-84/9:          סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שרות לאומי; פרוטוקולים; כספים; סמינרים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בני עקיבא בישראל; בנצקי אלי; דור המשך- איגוד המושבים ; ל"נח;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7731: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00788:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ם                    "יד רמב. שדה אילן ג. רויה ב. א- התכתבות מושבים :  שם התיק 

בן זכאי                                                          . ד 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 84-80/18:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ק אהרון'ז]; מושב[רוויה ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];        מושב[ם "יד רמב; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מושב[שדה אילן ;     תקציב 

;                דור המשך- איגוד המושבים ; יפת עודד]; מושב[בן זכאי ;     בתי ספר 

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7732: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00789:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר למענית                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87-86/67:         סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מושב[חזון ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               בני עקיבא בישראל; גרעינים]; מושב[טפחות ]; ישוב קהילתי[    פסגות  

;       ועדת יגר; בן נתן רפאל; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     תעשיות בהתישבות הכפרית 

;                        צדוק עזריאל]; מושב[גאולי תימן ]; ישוב קהילתי[    פדואל  

; מושב שיתופי; הלכה]; מושב[זרועה ; יודנפרוינד אריה; דור המשך-     איגוד המושבים  

];                             ישוב קהילתי[ברוכין ]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7733: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00790:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   274- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות סמינריוני דור המשך                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סמינרים; דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                           בנצקי אלי;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7739: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00791:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                     . חדיד ג. טירת יהודה ב. א- התכתבות :  שם התיק 

בית הגדי                                                    . עזתה ד 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 86/85:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מושב[בית הגדי ; תקציב; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מועצה אזורית[עזתה ; בנצקי אלי;     מפעל הקייטנות 

];                                     מושב[טירת יהודה ; חות"דו]; מושב[    חדיד  

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7740: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00792:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                       ברכות.[קרן מלגות ג. בני עקיבא ב. א- התכתבות :  שם התיק 

]                                                             הודעות 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 86/85:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             פרוטוקולים; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע;     משרד החינוך והתרבות 

;                           מפעלי קיץ- בני עקיבא ; גרעינים;     בני עקיבא בישראל 

;                                             טז-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7741: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00793:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   275- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדרשה ליהדות                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 84-83/21:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

,         ד"תשמ, מכללת מטה יהודה, מרכז הדרכה- תכנית עבודה - בתיק :       הערות 

                                                            1983-4

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גורן פנחס; סמינרים; מדרשת תורה ועבודה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; דור המשך- איגוד המושבים ;     קצב אלי 

;                     מפעלי קיץ- בני עקיבא ; פרוטוקולים; ימי עיון;     בנצקי אלי 

;                     מכללת מטה יהודה; בני עקיבא בישראל]; מועצה אזורית[    שפיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7742: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00794:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 83-82/7:          סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        מפעלי קיץ- בני עקיבא ; קצב אלי; מפעל הקייטנות; גורן פנחס;     בנצקי אלי 

;     בן יעקב יוחנן; טו-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; טיולי חנוכה-     בני עקיבא  

];            מושב[מחסיה ]; מושב[נחם ]; מושב[תעוז ]; מושב[תרום ]; מושב[    ישעי  

;                             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7743: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00795:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלוני מושבים                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                      1981-1985, 1977-1978: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       ישוב קהילתי[נוה דקלים ; פרסומים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       קטעי עתונות; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ]; מועצה אזורית[    חוף עזה  

];                           ישוב קהילתי[אבן שמואל ; בנצקי אלי]; מושב[    נחלים  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   276- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             מושב שיתופי; מפעל הקייטנות; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                        ירושלים]; מועצה אזורית[מטה יהודה ;     בני עקיבא בישראל 

;              מפעלי קיץ- בני עקיבא ; דובדבני ברוך;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;                                                                  מכללת בית ברל 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7744: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00796:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בחירות                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 88/38:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק ריכוז עבודות של מערכת             - ל "הדור הצעיר במפד- בתיק :       הערות 

                                 1988-ט "התשמ, 12-הבחירות לכנסת ה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קטעי עתונות; הדור הצעיר- ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            צדוק עזריאל; שפירא יוסף; ל"מפד; הכנסת השתיים עשרה;     בחירות לכנסת 

;                                  פרוטוקולים; פועלי אגודת ישראל;     נדיבי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7746: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00797:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שונות                         . פרוייקט ג. נוער החלוץ ב. א- התכתבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 84/82/6:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    קצב אלי; פרוטוקולים; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

;                                       הראל שמעון; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7747: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00798:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף                  . מועצה אזורית לכיש ב. א- התכתבות :  שם התיק 

אלעזר                         . חיספין ו. אחוזם ה. שדה יעקב ד. עזה ג 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/87:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   277- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; תקציב]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              מדרשת הגולן]; ישוב קהילתי[חיספין ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                 חות"דו; בתי ספר]; מושב[שדה יעקב ; הראל שמעון]; מושב[    אחוזם  

;            בני עקיבא בישראל]; מועצה אזורית[חוף עזה ;     גני ילדים ומעונות יום 

];                                                        מועצה אזורית[    לכיש  

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7748: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00799:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות משרד החינוך כללי                                            :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 81-80/20:         סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בנצקי אלי; ליבוביץ שמחה; ימי עיון; הראל שמעון; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7754: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00800:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עמק בית                    . מטה יהודה ב. א- התכתבות מועצות אזוריות :  שם התיק 

]                                                     עמק לוד.[שאן ג 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 83-81/13:         סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                12מכללת מטה יהודה גליון - יש פעילות - בתיק חוברת :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    דור המשך- איגוד המושבים ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                        ימי עיון; מכללת מטה יהודה]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

;              כספים; חות"דו; תקציב; פרוטוקולים]; מועצה אזורית[    בקעת בית שאן  

];                                                     מועצה אזורית[    עמק לוד  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7755: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00801:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ירושלים                                     , מרים שפי- משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   278- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בנצקי אלי; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7756: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00802:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החינוך הכללי                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                        פרוטוקולים;     קצב אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7757: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00803:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מפעלים מיוחדים                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       כספים; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        סמינרים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7758: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00804:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לחילופי נוער                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תקציב; המועצה הציבורית לחילופי נוער; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   279- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7759: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00805:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  בני עקיבא בישראל; חות"דו; חינוך; תקציב; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7760: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00806:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית הגדי                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית הגדי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              חות"דו; בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7761: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00807:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                  חות"דו; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7762: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00808:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בן זכאי                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   280- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כספים; תקציב]; מושב[בן זכאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7763: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00809:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית עוזיאל                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קצב אלי; חות"דו]; מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7764: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00810:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; בנצקי אלי]; מושב[בית מאיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7765: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00811:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית הגדי                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 תקציב]; מושב[בית הגדי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7766: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   281- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00812:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית גמליאל                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חות"דו; קצב אלי]; מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7768: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00813:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בדולח                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1990-1991, 1983-1986: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[בדולח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7769: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00814:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בר יוחאי                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                           1991, 1984-1988: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[בר יוחאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                חות"דו;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7770: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00815:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גאולי תימן                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   282- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי; כספים]; מושב[גאולי תימן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        קצב אלי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7771: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00816:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גבעולים                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1991, 1981-1983: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בנצקי אלי]; מושב[גבעולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7772: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00817:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גדיד                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1991, 1981-1983: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חות"דו; כספים]; מושב[גדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7773: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00818:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גן אור                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                           1987-1991, 1984-1985, 1980-1982: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   283- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        בני עקיבא בישראל]; מושב[גן אור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           בנצקי אלי; חות"דו; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; תקציב;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7774: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00819:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גני טל                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                           1984-1991, 1979: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בנצקי אלי; בתי כנסת]; מושב[גני טל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                              תקציב; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7775: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00820:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גפן                                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי]; מושב[גפן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7776: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00821:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דלתון                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1989-1991, 1985-1986: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תקציב; כספים; חות"דו]; מושב[דלתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7777: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   284- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00822:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הזורעים                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בנצקי אלי]; מושב[הזורעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7779: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00823:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הושעיה                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ;     בתי ספר 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7780: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00824:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זמרת                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; בנצקי אלי]; מושב[זמרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7781: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00825:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרועה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   285- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי; תקציב]; מושב[זרועה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7782: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00826:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

זרחיה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בני עקיבא בישראל]; מושב[זרחיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7783: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00827:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חזון                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בני עקיבא בישראל]; מושב[חזון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                               הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; תקציב;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7784: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00828:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חדיד                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בתי כנסת; בנצקי אלי]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     חות"דו; גני ילדים ומעונות יום;     קצב אלי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   286- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7785: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00829:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חמד                                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חות"דו; בנצקי אלי; כספים]; מושב[חמד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7786: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00830:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיספין                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[חיספין ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7787: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00831:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טירת יהודה                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בתי כנסת; בנצקי אלי]; מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   חות"דו;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7788: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00832:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טפחות                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   287- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[טפחות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7789: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00833:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ם                                                            "יד רמב:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בתי ספר; קצב אלי]; מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7790: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00834:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7791: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00835:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יושיביה                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[יושיביה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7793: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00836:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   288- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ישעי                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7794: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00837:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כלנית                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בנצקי אלי; חות"דו]; מושב[כלנית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                  ק אהרון'    ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7795: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00838:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ה                                                           "כפר הרא:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מועצות דתיות; כספים]; מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                בני עקיבא בישראל;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7796: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00839:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר יעבץ                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   289- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       קצב אלי; חות"דו]; מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                בני עקיבא בישראל;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7797: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00840:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מימון                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בנצקי אלי]; מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7798: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00841:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר פינס                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בנצקי אלי]; מושב[כפר פינס ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7799: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00842:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו; כספים]; מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7800: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00843:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   290- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כרם בן זמרה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בנצקי אלי]; מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7801: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00844:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר חנניה                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר חנניה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7803: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00845:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מחולה                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בנצקי אלי]; מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7804: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00846:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרמי צור                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   291- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7805: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00847:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הוצאות והכנסות שוטפות                                        " הדרת:  "שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                        בנצקי אלי; חות"דו]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7807: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00848:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישעי                            , תרום, שדה תרומות, אחיעזר- התכתבות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 87-83/15:         סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; תקציב; חות"דו]; מושב[תרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            בני עקיבא בישראל]; מושב[אחיעזר ]; מושב[שדי תרומות ]; מושב[    ישעי  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7808: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00849:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דור                     , הכשרה טכנולוגית, מנור. הסוכנות ע- התכתבות :  שם התיק 

משרד החינוך כללי                                              , המשך 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 87/16:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

,           נוהלים והמלצות לקביעת הבן הממשיך- שילוב דורות - בתיק :       הערות 

                                                     1981- ב "תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 דור המשך- איגוד המושבים ; פרוטוקולים; ימי עיון;     הראל שמעון 

;                                  תקציב; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   292- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7816: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00850:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                       פעילויות[האגף לתרבות תורנית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/14:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   כספים; פרסומים]; חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

;                             סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7817: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00851:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                  - מלגות קרן חזני :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7818: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00852:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     ספריות, הנוער החלוץ, המרכז לחינוך דתי, משחקיות:  שם התיק 

פקוטוקול                                                             

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 81/68:            סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המרכז לחינוך הדתי בישראל; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      בנצקי אלי; נדיבי חיים; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     פרוטוקולים 

;                                            משרד החינוך והתרבות;     הראל שמעון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   293- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7820: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00853:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ס                   "בי. ס אחיעזר ג"בי. ס אבן העזר ב"בי. א- התכתבות :  שם התיק 

ס חמד מירון               "בי. ס שכטרמן ו"בי. ס בניהו ה"בי. ביכורה ד 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/76:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יפת עודד; בנצקי אלי; בתי ספר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                         מושב[מירון ]; מושב[אחיעזר ; חינוך דתי;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7821: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00854:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      קרית נטפים, זרחיה, מועצה אזורית שפיר, שיבולים:  שם התיק 

מועצה אזורית חוף עזה                                                 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 84-80/28:         סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מועצה אזורית[שפיר ]; מושב[שיבולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   בתי ספר; בנצקי אלי]; מועצה אזורית[חוף עזה ]; מושב[    זרחיה  

;                  חות"דו; תקציב; בני עקיבא בישראל]; ישוב קהילתי[    קרית נטפים  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7822: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00855:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל                    . בית שאן ג. מרום הגליל ב. א- מועצות אזוריות :  שם התיק 

יבנה                                                                 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 87/82:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

ינואר         , בטאון מועצה אזורית מרום הגליל- חדשות במגל - בתיק :       הערות 

 .                                                            1987

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בנצקי אלי]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   294- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];             מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; תקציב; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;      מפעל הקייטנות; ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע]; מועצה אזורית[    חבל יבנה  

;                                                         חות"דו;     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7823: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00856:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות                   . מועצה אזורית שפיר ג. זרועה ב. א- התכתבות :  שם התיק 

עוזה                                       . שלווה ו. שפיר ה. יצחק ד 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/81:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים]; מושב[עוזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];              מועצה אזורית[שפיר ; תקציב; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];                           מושב[שפיר ; בנצקי אלי; דור המשך-     איגוד המושבים  

];               מושב[שלוה ]; מושב[זרועה ; חות"דו]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7824: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00857:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                       פסגות ה. כרמי צור ד. פדואל ג. נוה דניאל ב. א:  שם התיק 

כפר תפוח                                          . הושעיה ז. קטיף ו 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/89:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                           1983-1988, 1981: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חות"דו]; ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; בתי ספר; בני עקיבא בישראל; כפר תפוח; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ;     בנצקי אלי 

];            ישוב קהילתי[פסגות ]; מועצה אזורית[חוף עזה ]; מושב שיתופי[    קטיף  

;      תקציב; בנק המזרחי; כספים]; ישוב קהילתי[פדואל ]; ישוב קהילתי[    כרמי צור  

];                                                    ישוב קהילתי[    נוה דניאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7831: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00858:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                       תעוז, מחסיה, גפן, בית מאיר, אביעזר- התכתבות :  שם התיק 

ם                                           "יד רמב, חמד, צפריה, נחם 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/84:         סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   295- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חות"דו]; מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       מושב[צפריה ]; מושב[חמד ; קצב אלי; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];               מושב[גפן ]; מושב[מחסיה ]; מושב[תעוז ]; מושב[נחם ;     בנצקי אלי 

;                                    פרסומים]; מושב[אביעזר ]; מושב[    בית מאיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7833: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00859:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יהודה חדד                                     ' דוח, הרב הורביץ' דוח:  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 89/12:            סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מועצה אזורית[מטה יהודה ; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7834: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00860:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                    רויה ה. רחוב ד. כפר פינס ג. נועם ב. א- התכתבות :  שם התיק 

שדמות מחולה                                            . כפר מחולה ו 

                                  1988-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/69:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.               ה"תשמ, 4. עלון מס, שדמות מחולה- בשדמותינו - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הלכה; חות"דו]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בנצקי אלי; יפת עודד]; מושב[רוויה ; תקציב; כספים]; מושב[מחולה ;     ימי עיון 

];                מושב[נועם ; בני עקיבא בישראל]; מושב[כפר פינס ]; מושב[    רחוב  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7835: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00861:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המדור לחייל                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   296- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 87/54:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים]; מועצה אזורית[שפיר ; ל"צה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                        פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7839: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00862:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוברות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 79-78/27:         סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בני עקיבא בישראל; חוזרים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      פרסומים]; מועצה אזורית[שפיר ; מפעל הקייטנות]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

;        חינוך דתי; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל- עזרא ;     משרד החינוך והתרבות 

;               המרכז לחינוך הדתי בישראל]; מועצה אזורית[מרום הגליל ;     בתי ספר 

-       אגרת מנהל האגף . ב. מ"תש, 8. חוברת מס- בגליל התחתון . א- בתיק חוברות  

משרד החינוך     - המשחקים האולימפיים ופוליטיקה . מ ג"תש- משרד החינוך והתרבות  

ארגון       , עזרא- עלון למדריך . ה. משרד החינוך- בודד מול המוות . ד. והתרבות 

.           ט"תשל, ח"תשל, ידיעון המרכז לחינוך דתי בישראל.ו. מ"תש, הנוער החרדי 

,    394גליון - עמודים . ח. ט"תשל, בטאון המתיישבים בהרי יהודה- ידיעון ההר . ז 

.                    מועצה אזורית מרום הגליל - 78.1977מוסדות חינוך . ט. ח"תשל 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7840: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00863:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תיק פרוייקטים                                               - בקשות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 86-85/79:         סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            תקציב]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; כספים;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7841: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   297- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00864:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזתה                      . מרום הגליל ב. א- התכתבות מועצות אזוריות :  שם התיק 

שפיר                                                             . ג 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 83-81/12:         סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

               1981, 1. מס, עלון מועצה אזורית עזתה- עזתון - בתיק :       הערות 

.                                  מ"תש, ידיעון מועצה אזורית שפיר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  גולן אברהם; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    בני עקיבא בישראל]; מועצה אזורית[עזתה ; תקציב]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

;                     דור המשך- איגוד המושבים ; קצב אלי]; מועצה אזורית[    שפיר  

];                                                    ישוב קהילתי[    אבן שמואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7844: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00865:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         הוצאת ספרים מסדה- מרכז החינוך הדתי חוברות :  שם התיק 

.                          חוזר האגף לחינוך דתי, משרד החינוך והתרבות 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/78:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; המרכז לחינוך הדתי בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                  מושב[שפיר ; משרד החינוך והתרבות]; מועצה אזורית[    לב השרון  

;                   חוזרים]; מועצה אזורית[חוף עזה ]; מושב שתופי[    שדמות מחולה  

;                  ימי עיון]; מושב שיתופי[בני דרום ]; ישוב קהילתי[    נוה דקלים  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7845: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00866:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פעולות תרבות                                         - הקצבות לחגים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 84-82/78:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   298- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7846: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00867:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוב                     . א- שפיר התכתבות , חוף עזה- מועצות אזוריות :  שם התיק 

רמת מגשימים          . אבני איתן ו. אלוני הבשן ה. יהונתן ד. קשת ג. ב 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/83:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בנצקי אלי]; מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               מפעלי קיץ- בני עקיבא ; בתי ספר; כספים; מדרשת כפר דרום;     תקציב 

;                       בני עקיבא בישראל]; מועצה אזורית[שפיר ;     מפעל הקייטנות 

-   עלון הגוש . 2. ב"תשמ, מועצה אזורית חוף עזה, ידיעון מהנעשה באזור. 1- בתיק  

מועצה אזורית  , ה"תכנית פעילות תשמ. 3א "תשמ, 6. מס, בטאון ישובי מועצת חוף עזה 

.                                ג"תשמ, מועצה אזורית שפיר, מפעלי קיץ. 4. שפיר 

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7847: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00868:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                     . 4יהונתן . 3קשת . 2נוב . 1- התכתבות :  שם התיק 

רמת מגשימים                                         . 6אבני איתן . 5 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/83:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       מושב שיתופי[אלוני הבשן ; תקציב]; מושב[אבני איתן ; בנצקי אלי; חות"    דו 

];                         מושב[נוב ]; מושב שיתופי[קשת ]; מושב שיתופי[    יונתן  

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7849: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00869:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יום                       . 3פורים . 2יום העצמאות . 1- הקצבות לחגים :  שם התיק 

טו בשבט                                         . 5חנוכה . 4ירושלים  

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 85-83/24:         סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   299- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          תקציב; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7850: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00870:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מלאי ספרים                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 84/17:            סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חות"דו; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7852: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00871:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                     3חזון . 2מועצה אזורית מרום הגליל . 1- התכתבות :  שם התיק 

כרם בן זמרה                   .7עלמה . 6מירון . 5כפר חנניה . 4טפחות  

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/71:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; בנצקי אלי]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[מירון ; חות"דו; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];     מועצה אזורית[מרום הגליל ]; מושב[חזון ]; מושב[טפחות ]; מושב[    כפר חנניה  

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7853: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00872:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בנצקי אלי                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 80-77/1:          סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

סקירה על פעולות המחלקה לחנוך נוער וקהילה לשנים            - בתיק :       הערות 

.                                                    ט"תשל, ח"תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   300- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          בתי כנסת; יפת עודד; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        בתי ספר; פרוטוקולים; אבטבי אליעזר; חקלאות; נדיבי חיים;     מועצות דתיות 

;   גולן אברהם; חוזרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

;    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; בני עקיבא בישראל; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7855: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00873:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדור לחייל                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 88/53:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   דור המשך- איגוד המושבים ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                       ל"    נח 

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7859: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00874:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                     חבל יבנה ג. בקעת בית שאן ב. א- מועצות אזוריות :  שם התיק 

שפיר                                     . מרום הגליל ה. מטה יהודה ד 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; בנצקי אלי]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       דור המשך- איגוד המושבים ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];                מועצה אזורית[מטה יהודה ; חות"דו]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

];                       מועצה אזורית[בקעת בית שאן ]; מועצה אזורית[    חבל יבנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7861: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00875:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בנצקי אלי                      , משרד החינוך, תרבות תורנית- התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               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  

   301- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];       מושב[פורת ; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];    מושב[אחיעזר ]; מושב[חדיד ]; מושב[ברקת ]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[    עזריאל  

];   מושב[בית גמליאל ]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[בית עוזיאל ]; מושב[    טירת יהודה  

;                          נדיבי חיים; פרוטוקולים; בנצקי אלי]; מושב[    בן זכאי  

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7862: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00876:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדור                      ] ציוד לימודים, הצעת נופש[שונות - התכתבות :  שם התיק 

משרד החינוך כללי                                             , לחייל 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 89-88/31:         סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת          , העבודה החינוכית עם בני נוער במושבי המצוקה- בתיק :       הערות 

.                                              1988- משרד החינוך  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הראל שמעון; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                      עובד נוער קהילתי[ק "ענ; בתי ספר; ימי עיון;     בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7874: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00877:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   רשימת חיילים, ל"גרעין נח, מרים שפי- משרד החינוך :  שם התיק 

שונות                         , מפעלים מיוחדים, סופי שבוע, אלי בנצקי 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 88-82/56:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      גרעינים; ימי עיון; נדיבי חיים; פרוטוקולים; משרד החינוך והתרבות;     כספים 

];                                        מאזן[דין וחשבון כספי ; תקנון; ל"    נח 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7875: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00878:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הדרת                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 86/6:             סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   302- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                              חות"דו;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7876: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00879:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 84/4:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              מדרשת תורה ועבודה; רמות שפירא; סמינרים;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7877: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00880:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         משרד הדתות, ת-א, הכשרה טכנולוגית- התכתבות :  שם התיק 

התאגדות לחינוך מבוגרים                                               

                                  1986-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 86/59:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חינוך מבוגרים; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          יפת עודד; משרד הדתות; פרסומים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;      ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ;     פרוטוקולים 

;       דור המשך- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7878: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00881:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                  .ד.א.ת, שרות לאומי, מפעלים רמות שפירא, ישיבת צוות:  שם התיק 

.                                              תנועת אשה דתית לאומית 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1-80/2:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   303- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי; קצב אלי; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              שרות לאומי; רמות שפירא; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                     כספים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7879: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00882:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

.                     חבל יבנה ג. בקעת בית שאן ב. א- מועצות אזוריות :  שם התיק 

חשבונות           , מועצה ציבורית לחילופי נוער, עמק לוד. מטה יהודה ד 

.                                                       מפעלים שונים 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 9-88/30:          סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1989, 1980-1981: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       כספים; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              קצב אלי]; מועצה אזורית[עמק לוד ;     המועצה הציבורית לחילופי נוער 

];                          מועצה אזורית[חבל יבנה ]; מועצה אזורית[    מטה יהודה  

;                תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

];                       עובד נוער קהילתי[ק "ענ]; מועצה אזורית[    בקעת בית שאן  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7880: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00883:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרות                   , רמות שפירא, נוער וחלוץ, בני עקיבא- התכתבות :  שם התיק 

.                                                       אמונה, לאומי 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 9-88/32:          סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                          ה"אדר תשמ, 105. ידיעון אמונה מס- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   התנדבות; האגודה להתנדבות בעם; שרות לאומי; פרסומים;     גני ילדים ומעונות יום 

;      הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; בנצקי אלי; חות"דו; רמות שפירא;     פרוטוקולים 

;        בני עקיבא בישראל; מפעל הקייטנות; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7881: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   304- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00884:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חנוכה                      , יום העצמאות- פעולות תרבות חגים ומסיבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו; כספים; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7882: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00885:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חריגים                                    , מועצה אזורית שפיר, מלגות:  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 75:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7887: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00886:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה                     .בתי ספר ד.בני עקיבא ג.אליצור ב.א- התכתבות :  שם התיק 

פעולות מושבים          .ספריות ח.קרן מלגות ז.דור המשך ו.מוניציפלית ה 

פרוייקט                                                    .ותיקים ט 

                                  1988-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 88-87/73:         סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                 ה"תשמ, 3. דף מידע חמש מס- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    כספים; בנצקי אלי; גרעינים; קצב אלי; הראל שמעון]; עובד נוער קהילתי[ק "    ענ 

;     קורסים; דור המשך- איגוד המושבים ; ימי עיון; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

;                  ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; בתי ספר; תקציב;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7893: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00887:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   305- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הצעות                      , דברי דואר[שונות , הנוער החלוץ- התכתבות :  שם התיק 

.                   מועצה לחילופי נוער], כרטיסי ברכה, לימודים, לנופש 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 86/72:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המועצה הציבורית לחילופי נוער; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             משרד החינוך והתרבות; תקציב; קורסים;     פרוטוקולים 

;                       בנצקי אלי; כספים; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7894: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00888:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אימוץ חיילים                                            , מדור לחייל:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 85/50:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7899: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00889:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

}                                        כולל תקנון{הנהלת קרן מלגות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 81-80/58:         סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;               תקנון; נדיבי חיים; פרוטוקולים; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

;                                              כספים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7901: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00890:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   306- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שי לחייל                  , משרד החינוך כללי, תכניות חינוך- התכתבות :  שם התיק 

מפעלים מיוחדים                                           , אלי בנצקי 

                                  1986-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 86/74:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

משרד       , - פעילות, תפקידים, מטרות, מבנה- אגף הנוער . א- בתיק :       הערות 

.        תנועת המושבים- ו -נושא לכיתות ב- המושב .ב. ו"תשמ, החינוך 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בנצקי אלי; גרעינים; ימי עיון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    ישוב קהילתי; הראל שמעון; נדיבי חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     פרוטוקולים 

;                                   קורסים; משרד החינוך והתרבות;     מושב שיתופי 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7902: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00891:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ענקים                                                , מנחים, עובדים:  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 81-75/26:         סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         בנצקי אלי]; עובד נוער קהילתי[ק "    ענ 

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7905: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00892:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שובה                    . מלילות ד. כפר מימון ג. זמרת ב. א- התכתבות :  שם התיק 

תקומה                                                   . שרשרת ו. ה 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 87/70:            סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בני עקיבא בישראל; חות"דו]; מושב[תקומה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                 מושב[מלילות ]; מושב[שובה ]; מושב[שרשרת ; בנצקי אלי;     תקציב 

;                                  פרוטוקולים]; מושב[זמרת ]; מושב[    כפר מימון  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7906: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   307- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00893:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

לב                      . מרום הגליל ב. א- מועצות אזוריות - התכתבות :  שם התיק 

.                                  יושיביה, עזתה. מודיעים ד. השרון ג 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 89-80/29:         סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7907: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00893:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרום הגליל                     . מועצות אזוריות א, יושיביה- התכתבות :  שם התיק 

עזתה                                      . מודיעים ד. לב השרון ג. ב 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 89-80/29:         סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חות"דו]; מושב[יושיביה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];              מועצה אזורית[מודיעים ; כספים; בנצקי אלי]; מועצה אזורית[    עזתה  

];                         מועצה אזורית[מרום הגליל ]; מועצה אזורית[    לב השרון  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7908: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00894:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   בני עקיבא, ועדת החינוך, המרכז לחינוך דתי, ספריות:  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 87-86/60:         סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             חינוך; מפעל הקייטנות; המרכז לחינוך הדתי בישראל; בתי ספר;     כספים 

;                                    מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7919: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00895:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הצעות                   , עתון ארגון המורים הדתיים[שונות , בני עקיבא:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   308- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                  הזמנות לימי עיון, לימי כיף, לנופש 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  בן יעקב יוחנן; יז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל;     ימי עיון 

;      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; התיישבות; בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7920: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00896:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועידת האיגוד                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 89/37:            סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            צדוק עזריאל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     בוררות; מועצת הירקות; מושב שיתופי; חקלאות; יא-הועידה ה-     איגוד המושבים  

];  מושב שיתופי[קשת ; תקציב; קרן מושבי הפועל המזרחי; ק אהרון'ז]; מושב[    תקומה  

];    מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב שיתופי[יונתן ]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

];          מושב[שיבולים ]; מושב[שוקדה ]; מושב[בית הגדי ]; מושב שיתופי[    קטיף  

]; מושב[זמרת ]; מושב[זרועה ]; מושב[יושיביה ]; מושב[כפר מימון ]; מושב[    מלילות  

];       מושב[רווחה ]; מושב[עוזה ]; מושב[שלוה ]; מושב[שרשרת ]; מושב[    גבעולים  

];                                                  מושב[איתן ]; מושב[    זרחיה  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7921: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00897:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                                         1988בחירות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 88/55:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שפירא יוסף; הדור הצעיר- ל "מפד; ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7922: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   309- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00898:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר למענית                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 52:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

,           כפר פינס- בטאון איגוד המושבים של הפועל המזרחי - בתיק :       הערות 

.                                                     1983פברואר  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הלכה; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            חקלאות; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ]; מושב[    שדה יעקב  

];                מושב שיתופי[אלוני הבשן ]; מושב[נחושה ]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

];          מושב שיתופי[קטיף ]; מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב שיתופי[    יונתן  

];    מושב שיתופי[ניר עציון ]; מושב שיתופי[ניר גלים ]; מושב שיתופי[    בני דרום  

];                                 מושב[כפר פינס ]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7923: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00899:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קדם גיוס                                               - מדור לחייל :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 51:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מועצה אזורית[שפיר ; ל"צה; ל"נח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7924: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00900:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת שמיטה                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 34:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חוזרים; הרבנות הראשית לישראל; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         פרוטוקולים; ימי עיון; הלכה;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   310- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7926: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00901:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התור                                                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    תקציב; יפת עודד; משרד החינוך והתרבות; חות"דו;     בורג יוסף 

;                                              תקנות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7927: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00902:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ד                                                    "קמחא דפסחא תשמ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                כספים; תרומות; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7928: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00903:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                             1-פעולות תורניות לאחר תשלום הרב הורביץ :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 89/17:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     משרד הדתות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7929: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00904:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                           2-הרב הורביץ - פעולות תורניות לאחר תשלום :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   311- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/16:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     משרד הדתות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7930: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00905:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                       3- פעולות תורניות לאחר תשלום :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 85/27:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     משרד הדתות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7931: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00906:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                         4- פעולות תרבות לאחר תשלום :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 86/36:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     משרד הדתות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7932: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00907:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                       5- פעולות תורניות לאחר תשלום :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 85/31:            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  

   312- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     משרד הדתות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7933: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00908:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                         6- פעולות תרבות לאחר תשלום :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 88/35:            סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     משרד הדתות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7938: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00909:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                       8- פעולות תורניות לאחר תשלום :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                         משרד הדתות; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7939: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00910:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                          , מועצת הירקות:  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/15:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      צדוק עזריאל; חקלאות; מועצת הירקות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; כספים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; מועצת הפירות; ארגון מגדלי ירקות;     נדיבי חיים 

;                                          פרוטוקולים;     המועצה לשיווק פרי הדר 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   313- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7941: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00911:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חברה להתישבות                     [מ "הפוע, ועד הפועל, אגודה שיתופית:  שם התיק 

,        בני עקיבא, יפו מור, ארגון מושבי הפועל המזרחי., ל.ק.י], דתית 

הצופה                                                        , אמונה 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 83/34:            סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מושבים[ארגון מים - מימי הדרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         בית המשפט העליון; נדיבי חיים; חקלאות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;             תקציב; תקנות; פרוטוקולים; משרד העבודה והרווחה]; מושב[    כפר יעבץ  

;                        בנק המזרחי; חברה להתישבות דתית- הפועם ;     צדוק עזריאל 

;        בני עקיבא בישראל; מפעל שימורים- יפי מור ; יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.    י 

;    דיאמנט אברהם; ל"נח; גרעינים; נריה משה צבי;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

;        ועידת היובל- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     בן יעקב יוחנן 

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7942: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00912:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        הדרי תידר, המשביר המרכזי, מנהל מקרקעי ישראל:  שם התיק 

האיחוד החקלאי                         , תנובה, ברית פקוח, מימי הדרום 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 70/33:            סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

 בהוצאת ברית פקוח לקואופרציה            1. מס, קובץ נוהלים- בתיק :       הערות 

                                             1970- ל "תש, החקלאית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      יודנפרוינד אריה; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];  מושבים[ארגון מים - מימי הדרום ; חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל;     משרד החקלאות 

;      שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; ארגוני קניות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7947: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00913:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קופת                    - יניב , הקיבוץ הדתי, חטיבת המשקים השיתופיים:  שם התיק 

ישובים קהילתיים                        , הועד המשותף, מ"עוצ, תגמולים 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87/1:             סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   314- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרעין שלהבת; גרעינים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];      ישוב קהילתי[כרמי צור ; אבטבי עובדיה]; קופת תגמולים[יניב ;     נדיבי חיים 

;                     כפר תפוח]; ישוב קהילתי[פסגות ]; ישוב קהילתי[    נוה דניאל  

];     ישוב קהילתי[נוה דקלים ]; ישוב קהילתי[פדואל ]; ישוב קהילתי[    קרית נטפים  

;   ימי עיון]; ישוב קהילתי[חיספין ]; ישוב קהילתי[בר יוחאי ]; מושב[    כפר חנניה  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7948: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00914:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת                   , ברית פקוח, המרכז החקלאי, מינהל מקרקעי ישראל:  שם התיק 

תנובה                                                       , השלושה 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חקלאות; פרוטוקולים; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       כספים; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     תקציב 

];                       מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                  שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7951: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00915:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חברות                    , מסים, ארגון קניות, משרד השיכון, דת, הנצחה:  שם התיק 

פיתוח                                                                

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 80/36:            סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ארגוני קניות; משרד השיכון; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                            משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7952: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00916:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   תנועת המושבים, מושבי מבואות ירושלים, מושבי הגליל:  שם התיק 

מושבי הדרום                                        , מפעלי רמת הגולן 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   315- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 87-86/4:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              כספים; חקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ;     תנועת מושבי העובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7955: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00917:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תל תאומים                                       , תקומה, תעוז, תירוש:  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/25:          סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד החקלאות; בוררות]; מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   תקציב; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; בית המשפט המחוזי]; מושב[    תעוז  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; מפות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;    צדוק עזריאל; ק אהרון'ז]; מושב[תל תאומים ]; מושב[נצר חזני ]; מושב[    תקומה  

;                                                             מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7956: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00918:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     מינהל מקרקעי ישראל, ועדה בין מוסדית, קרן קיימת:  שם התיק 

ועדת בטחון                                               , ברית פקוח 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/14:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תקציב; פרוטוקולים; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 מינהל מקרקעי ישראל; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

];                                                מועצה אזורית[    בקעת בית שאן  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7957: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00919:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   316- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7/86/13:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לחידוש פני התנועה- נעלה ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    גולן אברהם; חקלאות; התיישבות; תקציב; בנק המזרחי]; מושב[שדה יעקב ; ל"    מפד 

;      בוררות]; ישוב קהילתי[אלעזר ; שפירא יוסף; בני עקיבא בישראל;     נדיבי חיים 

;       תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; תעשיות בהתישבות הכפרית;     זיס שלמה 

;                                                         קרן מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7958: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00920:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנובה                          , התיישבות, ועדת השלושה, המרכז החקלאי:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/16:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    גרעינים; הסדר המושבים; ארגוני קניות; פרוטוקולים;     חקלאות 

;              חברה ליצוא חקלאי- אגרקסקו ; חוזרים; שווק תוצרת חקלאית-     תנובה  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7960: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00921:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   ל"נח, גרעינים, הועד הפועל, קופת חולים-מחלקת מסים:  שם התיק 

שונות                    , דור המשך, ועדת בקורת, בנק החקלאות, אליצור 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/18:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ל"נח; גרעינים; חוזרים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         ימי עיון; דור המשך- איגוד המושבים ; פרוטוקולים;     בנק החקלאות לישראל 

;                                            מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7961: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   317- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00922:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות                    , דור המשך, המעמד הבינוני, הסוכנות רחובות:  שם התיק 

באר שבע                                                              

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                      פרוטוקולים; דור המשך- איגוד המושבים ;     יודנפרוינד אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7962: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00923:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נציבות המים                                     , מועצת המים, מקורות:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 7-86/17:          סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חברת מים- מקורות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         חקלאות; נציבות המים-     משרד החקלאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7963: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00924:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גדיד                                                        , גן אור:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 82/68:            סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

התיק חסוי                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[גן אור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            פרוטוקולים; ק אהרון'ז; נדיבי חיים;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

;                                                       סמינרים]; מושב[    גדיד  

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7964: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00925:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   318- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 85/88:            סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.          ל"הוצאת מחלקת ההסברה של המפד, ה"אלול תשמ- דפים - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       בנצקי אלי; משרד החקלאות; פרוטוקולים; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;    בתי כנסת; יהודי אתיופיה; בני עקיבא בישראל; משרד האוצר; התיישבות;     חקלאות 

;    בורג יוסף; ל"מפד; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; נדיבי חיים;     תקציב 

;                                                 נציבות המים-     משרד החקלאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7965: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00926:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בוררות שדה אילן                                                     :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מושב[שדה אילן ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7966: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00927:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חידון אשנב ליהדות תיק שופטים                                        :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7967: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00928:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תיק גביה                                                 , חזני פרטי:  שם התיק 

                                  1956-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   319- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7970: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00929:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                           10-הועידה ה- בחירות לועידת איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                      1990-1992, 1984-1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכנסת השלוש עשרה; בחירות לכנסת; ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     פרוטוקולים; י-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7971: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00930:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקנונים                                                             :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                     1989, 1986, 1982-1984: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקנון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7972: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00931:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בן טל                                          - בוררות משואות יצחק :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      מושב שיתופי[משואות יצחק ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   320- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7973: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00932:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דיטה בן טל                                     - בוררות משואות יצחק :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      מושב שיתופי[משואות יצחק ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7974: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00933:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בוררות עוזה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                          1989, 1986, 1984: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מושב[עוזה ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7975: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בוררות מחולה                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פרוטוקולים]; מושב[מחולה ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                 בית משפט השלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7976: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00935:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת משק עזריאל צדוק                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   321- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צדוק עזריאל; חקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7977: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00936:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חומר לועידה                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                               1984-1985, 1979. 1975, 1970: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            תקנון; חוקה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 ט-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7981: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00937:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועידה העשירית                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             י-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7982: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00938:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ט                                   "הועידה התשיעית תשל- ועדה מתמדת :  שם התיק 

                                  1979-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                1979, 1963: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   התיישבות; ט-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   322- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7983: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00939:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

 של איגוד המושבים                                 11-החלטות הועידה ה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7984: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00940:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועידה האחת עשרה                                             , נדיבי:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                    פרוטוקולים; יא-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7985: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00941:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                       הצעות החלטה לועידה השביעית של איגוד המושבים:  [שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ז-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7986: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00942:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדיניות ופיתוח                                    , יעדים- משק המים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   323- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             נציבות המים- משרד החקלאות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7987: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00943:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                     פוליסת בטוח למושב[עזריאל צדוק :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צדוק עזריאל; ביטוחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7988: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00944:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועידה התשיעית של איגוד מושבי הפועל המזרחי                          :  שם התיק 

                                  10-07-1979-     עד08-07-1979-   תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                        מ"י חבר המתרגמים בע"דיוני הועידה נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ט-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7989: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                             11-הועידה - פרטיכל ועידת איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  10-07-1989-     עד10-07-1989-   תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

שרותי הקלטה                       - י רקורד "דיוני הועידה נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7991: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   324- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                            11-הועידה ה- פרטיכל ועידת איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  11-07-1989-     עד11-07-1989-   תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

מ                  "שרותי הקלטה בע- י רקורד "דיוני הועידה נרשמו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7992: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                            11-הועידה ה- פרטיכל ועידת איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  12-07-1989-     עד12-07-1989-   תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7993: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00946:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות; צדוק עזריאל; קטעי עתונות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; ארגוני קניות; נדיבי חיים; זוילי נסים;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7994: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00947:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החבר עזריאל צדוק                                    - ר ועדת משק "יו:  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   325- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות; משרד החקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7996: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00948:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                   [גולן . א, ראובן רוזנבלט: חברי ועדת משק:  שם התיק 

]                                                    מישיבת ועדת משק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        אורן יוסי; חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         תעשיות בהתישבות הכפרית; נציבות המים-     משרד החקלאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7997: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00949:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוטוקולים                         - ברית סיוע - מושבי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ביטוחים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7998: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00950:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                       "אלבום השר מיכאל יעקב חזני ז:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; נדיבי חיים; חזני מיכאל יעקב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה7999: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00951:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   326- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תיק אישי                                                   - מאמרים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1988, 1983-1984: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8000: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00952:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבר מזכירות בן ציון סופר                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            זיס שלמה; תקציב; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     בנצקי אלי; נדיבי חיים]; ישוב קהילתי[אלעזר ;     גולן אברהם 

;    שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; חקלאות; ארגוני קניות;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

;       דור המשך- איגוד המושבים ; אבטבי אליעזר;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

];                                 ישוב קהילתי[אבן שמואל ]; מושב[    טירת יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8007: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00953:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    בני דרום- ביננפלד אליעזר - חברי מזכירות מורחבת :  שם התיק 

משואות יצחק                      - נדיבי חיים , כפר יעבץ- שליט יחיא  

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חקלאות; זיס שלמה; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        קליטת עליה; בנצקי אלי; צדוק עזריאל; תקציב; הסדר המושבים;     המר זבולון 

;                   דור המשך- איגוד המושבים ; לוי יצחק; בנק המזרחי;     התיישבות 

;                            ביננפלד אליעזר; נדיבי חיים;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8008: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00954:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   327- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

פרוטוקולים                  - שרגא שמר , עזריאל צדוק- מזכירות פעילה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חקלאות; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     זיס שלמה; ל"מפד; הסדר המושבים; תקציב; גוש קטיף;     תעשיות בהתישבות הכפרית 

;                    המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     משרד החינוך והתרבות 

;  נדיבי חיים; צדוק עזריאל; קליטת עליה; התיישבות; נציבות המים-     משרד החקלאות  

;                     הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; חברה ליצוא חקלאי-     אגרקסקו  

;                              פרוטוקולים; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8009: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00955:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת גזברות                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כספים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8010: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00956:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בנצקי אלי; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   קליטת עליה;     ליפשיץ אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8011: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00957:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   328- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ימי עיון; פרוטוקולים; רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                      בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8012: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00958:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                               דפי מידע, תכניות נופש, רכישות[שונות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; זיס שלמה; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8014: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00959:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מענית                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הלכה; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8015: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00960:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חידון בנושא ירושלים                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                         תיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   329- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8016: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00961:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קייטנות                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חות"דו; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8017: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00962:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ו בשבט                   "ט.3פורים . 2חנוכה . 1הקצבות למסיבות וחגים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו; כספים; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8018: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00963:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                           - מלגות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8019: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00964:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת קבלה הסוכנות היהודית                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   330- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                      בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8020: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00965:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

האגף לתרבות ואמנות                                    - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תקציב; משרד החינוך והתרבות; חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8021: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00966:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

}                                 ישיבות צוות חשיבה{פרוייקט המושבים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תנועת מושבי העובדים; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8022: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00967:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוק הבוררות                                                - בוררות :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                1983, 1981: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד העבודה והרווחה; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   331- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8029: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00968:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות                                 - מועצה אזורית בקעת בית שאן :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תקציב]; מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        מפעל הקייטנות; בתי ספר; קליטת עליה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8030: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00969:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות                                     - מועצה אזורית חבל יבנה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בנצקי אלי]; מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8031: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00970:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות                                     - מועצה אזורית לב השרון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בנצקי אלי]; מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8032: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00971:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות                                      - מועצה אזורית מודיעים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   332- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים]; מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8033: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00972:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בתי ספר                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                בתי ספר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8034: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00972:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בתי ספר                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         תקציב; בתי ספר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8035: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00973:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בתי ספר                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הלכה; בתי ספר; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   333- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8039: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00973:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בתי ספר                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מושב[חדיד ; בנצקי אלי; בתי ספר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];           מושב[בית הגדי ]; מושב[ברקת ]; מושב[תירוש ; חות"דו]; מושב[    מירון  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8040: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00974:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אליצור                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8041: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00975:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             זיס שלמה; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          ליפשיץ אברהם; שרות לאומי; סמינריונים; בנצקי אלי]; מושב[    אבני איתן  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8042: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00976:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   334- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בתי ספר                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בנצקי אלי; בתי ספר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8043: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00977:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גנים                                                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                           1987, 1982-1983: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  גני ילדים ומעונות יום; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8044: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00978:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה מוניציפלית                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                          1989, 1987, 1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8045: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00979:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות                                                  - דור המשך :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   335- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                1991, 1988: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי; דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8046: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00980:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת חינוך                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קליטת עליה; פרוטוקולים; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8047: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00981:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מורים                                                               :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8048: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00982:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מלגות                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   336- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8049: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00983:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משחקיות                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                            1989-1990, 1987תאריך :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8050: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00984:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    המרכז לחינוך הדתי בישראל; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8051: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00985:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוער וחלוץ                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8055: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00986:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   337- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ספריות                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8056: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00987:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרוייקטים                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בנצקי אלי; קצב אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8057: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00988:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת המרכז        - תוכנית לשילוב נוער עולה בחברה בישראל - בתיק :       הערות 

.                                             רמות שפירא, החינוכי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סמינרים; קליטת עליה; רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8058: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00989:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                       - מושבים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   338- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8059: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00990:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                                          88קייטנות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תקציב; מפעל הקייטנות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8060: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00991:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ציוד                                      , שיפוצי מועדונים ובתי ספר:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8061: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00992:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרות לאומי                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שרות לאומי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   339- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8062: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00993:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אמונה                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          היבנר יהודית; קטעי עתונות; בנצקי אלי;     לבקוביץ חנה 

;                                                  ה-הועידה הארצית ה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8063: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00994:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרבות תורנית                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקנון; משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8064: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00995:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רשימת ועדות איגוד המושבים                                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ועדות- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8065: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00996:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   340- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית איזי                     , בתי ספר, ספרים, מידע על מלונות[שונות :  שם התיק 

]                                                              שפירא 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8066: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00997:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית עדות                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8070: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00998:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צרכי משרד                                                  , חשבונות:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 30:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8071: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00999:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

השתלמויות                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 32:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   341- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                     1991, 1986-1989, 1983: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ימי עיון; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8072: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי                                       : שם יחידה 

ל                                                         "גרעיני נח:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 33:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ימי עיון; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8073: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המדור לחייל                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    גרעינים; ל"נח; ל"צה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      ועדות-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8074: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                                   "גרעין משימות נח:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 37:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   342- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          ל"נח; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8075: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                 אירועים, הדרכה, סקר[תוכניות חינוך :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המרכז לציונות דתית- מעלה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8076: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבן שמואל                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                           1992, 1985-1990: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                בנצקי אלי;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8077: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלעזר                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8078: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   343- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8079: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

איתן                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8080: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחיעזר                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חות"דו]; מושב[אחיעזר ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    כספים;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8082: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אחוזם                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   344- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         בני עקיבא בישראל]; מושב[אחוזם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8083: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אביעזר                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בנצקי אלי]; מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8084: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבני איתן                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי; חות"דו]; מושב[אבני איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8085: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברקת                                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חות"דו; בני עקיבא בישראל]; מושב[ברקת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8086: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   345- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                               1991, 1989, 1987, 1980-1985: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ביננפלד אליעזר]; מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8087: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מורג                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8088: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחסיה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו]; מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8089: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מירון                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו]; מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8090: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   346- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים01017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מלילות                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בנצקי אלי]; מושב[מלילות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8092: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בנצקי אלי]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8093: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה דניאל                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חות"דו]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8095: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה דקלים                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1989-1991, 1984-1987: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   347- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     בנצקי אלי]; ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8096: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוב                                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8097: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נצר חזני                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1980-1991, 1977-1978: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[נצר חזני ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8098: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נועם                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[נועם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8099: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחושה                                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   348- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בנצקי אלי]; מושב[נחושה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8100: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחלים                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בנצקי אלי]; מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8101: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחם                                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי]; מושב[נחם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8102: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר גלים                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1982-1991, 1977-1980: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בנצקי אלי]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     חות"    דו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   349- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8105: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1990-1991, 1978-1986: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בנצקי אלי]; מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8107: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עוזה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[עוזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8108: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפול המזרחי בישראל                                 : שם יחידה 

עזריאל                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חות"דו]; מושב[עזריאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8109: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלמה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   350- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8110: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פורת                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חות"דו]; מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8111: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פסגות                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       חות"דו; בני עקיבא בישראל;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8112: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פדואל                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חות"דו]; ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   351- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8113: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צפריה                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בנצקי אלי]; מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8115: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              כספים]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8116: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרית נטפים                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בתי ספר]; ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8117: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   352- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    בנצקי אלי]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8118: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רויה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בנצקי אלי]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8120: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רחוב                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[רחוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8122: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רווחה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8123: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שבולים                                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   353- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[שיבולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8124: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה אילן                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8125: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בנצקי אלי]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8127: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה תרומות                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בנצקי אלי]; מושב[שדי תרומות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   354- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8128: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה יעקב                                                            :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; בנצקי אלי]; מושב[שדה יעקב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8129: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שובה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; בנצקי אלי]; מושב[שובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8130: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שוקדה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                            1983,1985,1987-1991, 1978-1979: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[שוקדה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8131: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שלוה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   355- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8132: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שפיר                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8133: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרשרת                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[שרשרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8134: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תירוש                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                  1988-1991, 1985-1986, 1978-1983:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בנצקי אלי]; מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8135: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   356- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תעוז                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בנצקי אלי]; מושב[תעוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8140: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקומה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; בנצקי אלי]; מושב[תקומה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8141: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרום                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חות"דו]; מושב[תרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8143: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תל תאומים                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חות"דו; בנצקי אלי]; מושב[תל תאומים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   357- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8144: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר תפוח                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חות"דו]; ישוב קהילתי[תפוח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8146: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תחקיר לסרט על מושבי האיגוד                               - חומר רקע :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8148: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגף הנוער                   .משרד החינוך ג.פעולות תרבות ב.א- טפסים ל:  שם התיק 

פרוייקט להקצבות לציוד וריהוט                .חות ביצוע ה"בקשות ודו.ד 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חות"דו; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8149: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת גזברות                                                 - פניות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   358- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בתי כנסת; צדוק עזריאל; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              פרוטוקולים; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8155: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אבן                      ,אלוני הבשן,איתן,אחיעזר,אביר יעקב,אבני איתן:  שם התיק 

,        בן זכאי,בית עוזיאל,בית הגדי,בית גמליאל,בית מאיר,בדולח,שמואל 

הושעיה         ,דלתון,גפן,גן אור,גדיד,גבעולים,ברקת,בר יוחאי,בני דרום 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מושב[אחיעזר ; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 ספרי תורה]; מושב[    בית מאיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8160: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                   , טירת יהודה, טפחות, חיספין, חמד, חזון, חדיד:  שם התיק 

כרם בן זמרה             , כפר מימון, כלנית, כפר יעבץ, ישעי, ם"יד רמב 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חילול שבת]; מושב[חדיד ; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];              מושב[ישעי ; כספים]; מושב[טירת יהודה ]; מושב[טפחות ;     בתי כנסת 

];                               מושב[כרם בן זמרה ; בתי ספר]; מושב[    כפר יעבץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8161: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     כפר פינס,כפר חנניה,כפר מחולה,כרמי צור,כפר הראה:  שם התיק 

,             משואות יצחק, מחסיה, מירון,מעגלים, מלילות,תפוח,כפר שמאי 

נחם                                        , נחלים, נחושה, נוב, נועם 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   359- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרוטוקולים]; מושב[ה "כפר הרא; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];             מושב[מירון ; בוררות; כספים; ז-הועידה ה- איגוד המושבים ;     תקציב 

];                            מושב[נחם ]; מושב[נחושה ; בתי כנסת]; מושב[    נועם  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8166: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    עוזה, נצר חזני, ניר עציון, נוה דקלים, נוה דניאל:  שם התיק 

פדואל                                                 , עלמה, עזריאל 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; יפת עודד]; ישוב קהילתי[    נוה דקלים  

;       בוררות]; מושב[עזריאל ]; מושב[עוזה ; בתי כנסת; כספים]; מושב[    נצר חזני  

];        מושב[עלמה ]; מאזן[דין וחשבון כספי ; בית המשפט העליון;     מועצת הפרחים 

];                                                        ישוב קהילתי[    פדואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8167: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   רווחה, קשת, קרית נטפים, קטיף, צפריה, פסגות, פורת:  שם התיק 

,           שדמות מחולה, שדה יעקב, שדה אילן, רמת מגשימים, רחוב, רויה 

תקומה          , תעוז, תירוש, שרשרת, שפיר, שוקדה, שלוה, שובה, שבולים 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       ישוב קהילתי[פסגות ]; מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                 ישוב קהילתי[קרית נטפים ]; מושב שיתופי[קטיף ]; מושב[    צפריה  

];                 מושב[רחוב ]; מושב[רוויה ]; מושב[רווחה ]; מושב שיתופי[    קשת  

];                 מושב[שדה יעקב ]; מושב[שדה אילן ]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

];         מושב[שלוה ]; מושב[שובה ]; מושב[שיבולים ]; מושב שתופי[    שדמות מחולה  

];         מושב[תעוז ]; מושב[תירוש ]; מושב[שרשרת ]; מושב[שפיר ]; מושב[    שוקדה  

;            בתי כנסת; יפת עודד]; מושב[תרום ]; מושב[תל תאומים ]; מושב[    תקומה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   360- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8168: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                  אלעזר, אלוני הבשן, אחוזם, איתן, אבני איתן, אחיעזר:  שם התיק 

,                                        בית גמליאל, בני דרום, בדולח 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מושב[אבני איתן ]; מושב[אחיעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   ישוב קהילתי[אלעזר ]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ]; מושב[אחוזם ]; מושב[    איתן  

;          בתי כנסת]; מושב[בית גמליאל ]; מושב שיתופי[בני דרום ]; מושב[    בדולח  

;                                                            כספים;     יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8169: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                  בר יוחאי, בני עיש, בית עוזיאל, בית הגדי, בית מאיר:  שם התיק 

,        דלתון, גפן, גני טל, אור-גן, גדיד, גבעולים, גאולי תימן, ברקת 

טירת יהודה                     , זרחיה, זמרת, זרועה, הזורעים, הושעיה 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מקוואות; כספים; בתי כנסת; יפת עודד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];            מושב[בית עוזיאל ]; מושב[בית הגדי ]; מושב[בית מאיר ;     פרוטוקולים 

];    מושב[גאולי תימן ]; מושב[ברקת ]; ישוב קהילתי[בר יוחאי ]; מושב[ש "    בני עי 

];      מושב[גפן ]; מושב[גני טל ]; מושב[גן אור ]; מושב[גדיד ]; מושב[    גבעולים  

];      מושב[זרחיה ]; מושב[זמרת ]; מושב[זרועה ]; מושב[הזורעים ]; מושב[    דלתון  

];                                                          מושב[    טירת יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8171: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    כפר יעבץ, ישעי, יושיביה, ם"יד רמב, יונתן, טפחות:  שם התיק 

,                 כפר חנניה, כרם בן זמרה, כפר מחולה, כרמי צור, כלנית 

מלילות                                          , כפר שמאי, כפר פינס 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   361- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גרעינים; כספים; יפת עודד; בתי כנסת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                מושב[ם "יד רמב]; מושב שיתופי[יונתן ]; מושב[טפחות ;     מקוואות 

];                 מושב[כלנית ]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[ישעי ]; מושב[    יושיביה  

]; מושב[כפר חנניה ]; מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[מחולה ]; ישוב קהילתי[    כרמי צור  

];                            מושב[מלילות ]; מושב[כפר שמאי ]; מושב[    כפר פינס  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8173: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                  שבולים, שדה אילן, רמת מגשימים, רווחה, רחוב, רוויה:  שם התיק 

,           שפיר, שעלבים, שלוה, שוקדה, שובה, שדמות מחולה, שדי תרומות 

תרום                           , תקומה, תעוז, תירוש, כפר תבור, שרשרת 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בתי כנסת; חילול שבת]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   פרוטוקולים]; מושב[תרום ]; ישוב קהילתי[תפוח ]; מושב[שדי תרומות ;     יפת עודד 

];       מושב[שדה אילן ]; מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב[רווחה ]; מושב[    רחוב  

];        מושב[שוקדה ]; מושב[שובה ]; מושב שתופי[שדמות מחולה ]; מושב[    שיבולים  

];             מושב[תירוש ; כפר תבור]; מושב[שרשרת ]; מושב[שפיר ]; מושב[    שלוה  

];                                                  מושב[תקומה ]; מושב[    תעוז  

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8176: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התור                                                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                  מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; בנצקי אלי; יפת עודד;     תקציב 

;                                     משרד האוצר; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8177: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   362- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התור                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   מאזן[דין וחשבון כספי ; משרד החינוך והתרבות; משרד הדתות; תקציב;     יפת עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8178: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מושב[נצר חזני ; בתי כנסת; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];         מושב[כלנית ]; מושב[אחוזם ; מקוואות]; מושב[מחולה ; יפת עודד;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8179: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המשרד לעניני דתות                                                   :  שם התיק 

                                  1989-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יפת עודד; מועצות דתיות; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; פרוטוקולים; תקציב;     בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8180: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פעולות תורניות לאחר תשלום                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 9-88/33:          סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   363- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                              כספים; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8181: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

היכל שלמה                                           - איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקנון; בתי כנסת; היכל שלמה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 בנצקי אלי; יפת עודד; ישוב קהילתי; דור המשך-     איגוד המושבים  

];     מושבים[ארגון מים - מימי הדרום ; בוררות; תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8182: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הוראות תשלום                                 - תשלומי המחלקה לשונים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8183: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 6-85/30:          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  

   364- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8185: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כל וביקורים במושבים                                            -פרטי:  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יפת עודד]; מושב[אחוזם ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                  מושב[בדולח ]; מושב שיתופי[בני דרום ]; ישוב קהילתי[    אלעזר  

];             מושב[גבעולים ]; מושב[ברקת ]; מושב[בן זכאי ]; מושב[    בית עוזיאל  

];           ישוב קהילתי[נוה דניאל ]; מושב[דלתון ]; מושב[גפן ]; מושב[    גן אור  

];        מושב[חזון ]; מושב[חדיד ]; מושב[זמרת ]; מושב[זרועה ]; מושב[    הזורעים  

];            מושב[ישעי ]; מושב[ם "יד רמב]; מושב[יושיביה ]; מושב[    טירת יהודה  

];  מושב[מחולה ]; מושב[כרם בן זמרה ]; מושב[כפר שמאי ]; ישוב קהילתי[    כרמי צור  

];     מושב[נצר חזני ]; מושב[נחם ]; מושב[מלילות ]; מושב[מחסיה ]; מושב[    מירון  

];  מושב[שוקדה ]; מושב[שיבולים ]; מושב[רחוב ]; מושב שיתופי[קשת ]; מושב[    עלמה  

];    מושב[תירוש ]; מושב[שרשרת ]; מושב[שפיר ]; מושב[שדי תרומות ]; מושב[    שובה  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8190: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                  הדר השרון, גליל תחתון, גזר, גולן- מועצות אזוריות :  שם התיק 

,            מרום הגליל, מטה יהודה, מודיעים, לכיש, חוף עזה, חבל יבנה 

שפיר                                , שומרון, עמק לוד, בית שאן, עזתה 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                        מועצה אזורית[הדר השרון ]; מועצה אזורית[    גליל תחתון  

];    מועצה אזורית[מודיעים ]; מועצה אזורית[חוף עזה ]; מועצה אזורית[    חבל יבנה  

];     מועצה אזורית[עמק לוד ]; מועצה אזורית[עזתה ]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

;   מועצות דתיות; יפת עודד; תקציב; בתי כנסת; פרוטוקולים]; מועצה אזורית[    שפיר  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8191: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01080:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   365- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עמק בית שאן                    , מודיעים, מטה יהודה- מועצות אזוריות :  שם התיק 

שפיר                              , שומרון, רמת הגולן, עזתה, עמק לוד 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];        מועצה אזורית[עזתה ]; מועצה אזורית[עמק לוד ]; מועצה אזורית[    מודיעים  

];          מושב[רווחה ; תקציב; חות"דו; כספים; יפת עודד]; מועצה אזורית[    שפיר  

;               בתי כנסת]; מושב[נועם ]; מושב[איתן ]; מושב[שלוה ]; מושב[    עוזה  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8192: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      חוף עזה, חבל יבנה, גוש עציון- מועצות אזוריות :  שם התיק 

בקעת הירדן          , מטה בנימין, לב השרון, מרום הגליל, הגליל התחתון 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מועצה אזורית[חבל יבנה ; גוש עציון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                        מועצה אזורית[הגליל התחתון ]; מועצה אזורית[    חוף עזה  

];                         מועצה אזורית[לב השרון ]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

;           כספים; יפת עודד; בתי כנסת; פרוטוקולים]; מועצה אזורית[    בקעת הירדן  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8193: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים01082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות                      , ועדת שמיטה, הקיבוץ הדתי, [חוברות כלליות:  שם התיק 

]                             155, 151-153, 149, 148דפי מידע , מחולה 

                                  1988-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         דפי מידע; הלכה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל020:                   מספר יחידה8194: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   366- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים01083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת גזברות                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;        ועדות- איגוד המושבים ; בנצקי אלי; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13251: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                              תקציב;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13252: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       מינהל מקרקעי ישראל; התיישבות;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13253: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נציבות המים                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   367- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             נציבות המים- משרד החקלאות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    מועצת המים]; מושב[    תעוז  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13254: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נציבות המים                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חקלאות; נציבות המים- משרד החקלאות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         מועצת המים; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13269: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   368- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      1    (  2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית בהתישבות הדתית                           - הדרת :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13270: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית בהתישבות הדתית                           - הדרת :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13271: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מנהלת ההסדר                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13272: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מנהלת ההסדר                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   369- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                           הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13273: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מועצת הפרחים]; מושב[נחושה ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13275: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הסדר המושבים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     מועצת הלול; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ;     מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13286: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13287: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   370- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13288: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד החקלאות; חקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13289: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בני עקיבא בישראל; פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       מועצת הירקות; מינהל מקרקעי ישראל; הסדר המושבים; ל"    נח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13290: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרוטוקולים; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   371- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               הסדר המושבים; בוררות]; מושב[בית מאיר ;     המועצה לשיווק פרי הדר 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13291: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצות אזוריות                                       - מועצות שונות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                          מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; רמת הגולן;     גוש עציון 

;        מועצות מקומיות; מועצות דתיות; קליטת עליה]; מועצה אזורית[    בקעת הירדן  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13292: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצות אזוריות                                       - מועצות שונות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  רמת הגולן; גרעינים; קליטת עליה]; מועצה אזורית[בקעת בית שאן ;     מועצות דתיות 

];     מושב[אבני איתן ]; מושב[נוב ]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; עמק חפר;     תקציב 

];           מושב שיתופי[אלוני הבשן ]; מושב שיתופי[קשת ]; מושב שיתופי[    יונתן  

];                                                       ישוב קהילתי[    חיספין  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13293: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13294: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   372- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      2    (  2:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13299: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דתות                                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    הרבנות הראשית לישראל; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13300: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דתות                                                                :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                   תקנות; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13301: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   373- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בית משפט השלום; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13302: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרוטוקולים; חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בית המשפט העליון 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13303: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מינהל מקרקעי ישראל; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל באיגוד המושבים                                        "פעילות המפד:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ביבי יגאל; חקלאות; אפליה עדתית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   שאקי אבנר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13306: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   374- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      1    (  2:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה לקרקע חקלאית                             - מינהל מקרקעי ישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חקלאות; פרוטוקולים; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13307: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה לקרקע חקלאית                             - מינהל מקרקעי ישראל :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חקלאות; פרוטוקולים; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                תקציב; קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13310: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי ירקות                                                   :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   375- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      ארגון מגדלי ירקות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13311: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי ירקות                                                   :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ארגון מגדלי ירקות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13312: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13313: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מאזן[דין וחשבון כספי ; מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            מועצת הפירות; פרוטוקולים;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   376- 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  

;                             מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13315: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות דואר יוצא                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13316: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התכתבות דואר יוצא                                                   :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   377- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13318: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13319: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13320: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל020:                  מספר יחידה13321: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         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  

   378- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                           מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13322: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13323: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13324: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13325: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   379- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13326: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13327: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13328: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13329: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   380- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      1    (  3:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13330: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];   ישוב קהילתי[כרמי צור ; מועצת המים;     ברית פקוח לקואופרציה של הפועל המזרחי 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13331: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13332: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   381- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13333: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13334: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13335: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית בהתישבות הדתית                           - הדרת :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13336: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית בהתישבות הדתית                           - הדרת :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   382- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                      - מושב בן זכאי - בן ציון עובדיה :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פרוטוקולים]; מושב[בן זכאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13338: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13339: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   383- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טלר יהושע                                      - חבר מזכירות מורחבת :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות; הסדר המושבים; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכתבי תודה                      , הזמנות לערבי נוער , יוצא/ התכתבות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                  . 2מועצה אזורית לב השרון . 1- התכתבות :  שם התיק 

מועצה אזורית עזתה                                        . 3מודיעים  

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                מועצה אזורית[עזתה ]; מועצה אזורית[    מודיעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מדור לחייל                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   384- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

,                   1983 פברואר 17. בטאון איגוד המושבים מס- בתיק :       הערות 

                          1982 דצמבר 16. ידיעון איגוד המושבים  מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         דור המשך- איגוד המושבים ; ל"צה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מודיעים                                                :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית רמת הגולן                                              :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              רמת הגולן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   385- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קופת תגמולין יניב                           , המזרחי, חקלאות- בנקים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בנק המזרחי; בנק החקלאות לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                        קופת תגמולים[    יניב  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        ועדה בינמושבית, יחידת מיסוי- תנועת המושבים :  שם התיק 

התאחדות                       ,  ועדה בינמוסדית, ועדת השלושה, ים"עוצ 

האכרים                                                               

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                          התאחדות האכרים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13349: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לענף הלול                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; חקלאות; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13350: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לענף הלול                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   386- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13351: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 פרוטוקולים; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13352: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13353: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   387- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13354: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13355: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13356: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר  נכנס                                                / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המרכז לציונות דתית- מעלה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                     משרד החקלאות; קליטת עליה;     מועצת הפירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13357: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   388- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרוטוקולים; נציבות המים- משרד החקלאות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 מועצת הירקות; חקלאות;     בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בקור  רשם האגודות השיתופיות                             - כפר חנניה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                             1995 - 1990. 1987, 1974- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר חנניה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              אגודה שיתופית חקלאית-     חיספית  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13359: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       פרוטוקולים;     ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13360: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקציב; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   389- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13361: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13362: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפירות                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13363: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל                        , תל אביב- ההנהלה - י "הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

חבל הנגב                                                   , ירושלים 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13364: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל                        , תל אביב-  ההנהלה , י"הסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

חבל הנגב                                                   , ירושלים 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   390- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13365: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המכון לחקר שמושי                     , ועדה בינמוסדית- המרכז החקלאי :  שם התיק 

נציבות המים                                       , ועדת בטחון, קרקע 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 נציבות המים-     משרד החקלאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13366: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המכון לחקר שמושי                     , ועדה בינמוסדית- המרכז החקלאי :  שם התיק 

נציבות המים                                       , ועדת בטחון, קרקע 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                             מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13367: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המכון לחקר שמושי                     , ועדה בינמוסדית- המרכז החקלאי :  שם התיק 

נציבות המים                                       , ועדת בטחון, קרקע 

                                  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  

   391- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         נציבות המים- משרד החקלאות ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות                              - מושב מלילות - אלמסי סימן טוב :  שם התיק 

מורחבת                                                               

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              פרוטוקולים]; מושב[מלילות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                 - הזורעים - יוסי כהן :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פרוטוקולים]; מושב[הזורעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                          - כפר מימון - ראובן רוזנבלט :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים]; מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13372: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                               - כפר יעבץ - שליט יחיא :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   392- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פרוטוקולים]; מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                              - פדואל - אמנון רוזנברג :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים]; ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבר מזכירות                                    - אביעזר - אברהם דקל :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              פרוטוקולים]; מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                          - ק 'אהרון ז:  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תקציב; פרוטוקולים; ק אהרון'ז; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   393- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                  - זמרת -  כהן שושן  :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים]; מושב[זמרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                  - גני טל - צבי הנדל :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תקציב; פרוטוקולים]; מושב[גני טל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                 - שלווה - מגידיש מזל :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         מושב[שלוה ; תקציב; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                - דלתון - אהרון מעתוק :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   394- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תקציב; פרוטוקולים]; מושב[דלתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13386: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                          - בני דרום - אליעזר ביננפלד :  שם התיק 

                                  1999-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2029: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מושב שיתופי[בני דרום ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                 ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13387: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      יחידת מיסוי והועדה הבינמושבית- תנועת המושבים :  שם התיק 

ועדת השלושה                                                  , ם"עוצ 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13388: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                       הועדה הבינמושבית,יחידת מיסוי- תנועת המושבים :  שם התיק 

ועדת השלושה                                                  , ם"עוצ 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13397: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   395- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      3    (  3:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      יחידת מיסוי והועדה הבינמושבית- תנועת המושבים :  שם התיק 

ועדת השלושה                                                          

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13398: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      נציבות המים- משרד החקלאות ; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13399: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תקציב; מועצת הפירות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     מועצת הלול 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13400: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   396- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13401: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

ההסתדרות הציונית            - 1991הצעת תקציב  לשנת הכספים - בתיק :       הערות 

העולמית                                                           

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תקציב; חרדים; ל"מפד; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13402: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חקלאות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                             מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13403: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

 מתאריך                22. ידיעון בני עקיבא מרכז אירופה מס- בתיק :       הערות 

א                                                  "תשרי כסלו תשנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   397- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                            מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13404: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חקלאות; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                - זרחיה - נעים חביבאן :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פרוטוקולים]; מושב[זרחיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                - ניר גלים - שרגא שמר :  שם התיק 

                                  1999-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2029: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                          - שלווה - עמוס מגידיש שמעון :  שם התיק 

                                  1999-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2029: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   398- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים]; מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13416: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה                        , יחידת מיסוי בינמושבית- תנועת המושבים :  שם התיק 

ועדת השלושה                                      , ם"עוצ, הבינמושבית 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13417: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועדה                         , יחידת מיסוי בינמושבית, תנועת המושבים:  שם התיק 

ועדת השלושה                                      , ם"עוצ, הבינמושבית 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בית המשפט העליון; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                              כספים;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13418: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                              יחידת מיסוי בינמושבית- תנועת המושבים :  שם התיק 

ועדת השלושה                                , ם"עוצ, הועדה הבינמושבית 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   399- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                     מועצת הלול 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הקבוץ הדתי                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הקבוץ הדתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועד הפועל                                    - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיים נדיבי                                          ' חבר מזכירות הח:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                       "תשל- ו "תשל- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 פרוטוקולים; נדיבי חיים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            תקציב; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13427: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   400- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         נציבות המים- משרד החקלאות ;     חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13428: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז החקלאי                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ר                                                               "בית:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

ר                              "בית- התיק שייך למשקי תנועת החרות :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מפלגה[חרות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזתה                                                 - מועצה אזורית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 50:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   401- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      כספים; תקציב]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרום הגליל                                           - מועצה אזורית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מטה יהודה                                            - מועצה אזורית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדה בינמוסדית                                       - המרכז החקלאי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז החקלאי- הסתדרות הפועלים החקלאים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנועת האיחוד החקלאי                                                 :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   402- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            אגודה חקלאית- האחוד החקלאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התאחדות האכרים בישראל                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שנת שמיטה; התאחדות האכרים בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13440: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13441: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   403- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13443: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מפות; משרד החקלאות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13444: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13445: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חקלאות; מועצת הירקות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13446: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת מינהל מקרקעי ישראל                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   404- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; מינהל מקרקעי ישראל; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13447: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת מינהל מקרקעי ישראל                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   נמל התעופה בן גוריון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            פרוטוקולים; חקלאות; בית המשפט העליון; תקציב;     מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13460: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         החטיבה להתישבות- ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

דור המשך                                       , מרכז עולמי, תקציבים 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ההסתדרות הציונית העולמית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  אמריקה הלטינית; תקציב; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

];      מושב[מורג ]; מושב שיתופי[קטיף ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

];   מושב[גני טל ]; מושב[גן אור ]; מושב[גדיד ]; מושב[בדולח ]; מושב[    נצר חזני  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13462: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         החטיבה להתישבות- ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

דור המשך                                       , מרכז עולמי, תקציבים 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ההסתדרות הציונית העולמית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   405- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                           כספים; תקציב; חטיבת ההתיישבות-     ההסתדרות הציונית  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13463: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                         החטיבה להתישבות- ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

דור המשך                                       , מרכז עולמי, תקציבים 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; תקציב; ההסתדרות הציונית העולמית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ראובן רוזנבלט                        .2עזריאל צדוק . 1- ועדת גזברות :  שם התיק 

שרגא שמר                                                         . 3 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       פרוטוקולים; תקציב; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

 האגודות                                   0רש- משרד העבודה והרווחה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      משרד העבודה והרווחה; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   406- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ברית פקוח                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];               מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה של הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גרעיני התישבות                                                      :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      התיישבות; גרעינים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דור המשך                                   - המרכז העולמי של המזרחי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית לישראל                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         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  

   407- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החטיבה להתיישבות                         - ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

תקציבים                                                              

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          פרוטוקולים; אמריקה הלטינית;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13482: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי פירות                                    - מועצת הפירות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקציב; מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13483: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי פירות                                    - מועצת הפירות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקציב; מועצת הפירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי הדרים                           - המועצה לשיווק פרי הדר :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   408- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  המועצה לשיווק פרי הדר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13513: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז העולמי                                  - המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                 פרוטוקולים; תקציב; הדור הצעיר- ל "מפד; לב-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13514: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז העולמי                                  - המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      בית המשפט העליון; לב-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13516: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החטיבה להתיישבות                         - ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   409- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               ההסתדרות הציונית העולמית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;             תקציב; חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; לב-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13517: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החטיבה להתישבות                          - ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                            מושב[    כפר יעבץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13519: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תקציב; בית המשפט העליון; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 התאחדות האכרים בישראל;     תנועת מושבי העובדים 

;                                     המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13538: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרוטוקולים; תקציב; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13539: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   410- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

,                      חבל ירושלים, א"חבל ת- הנהלה : הסוכנות היהודית:  שם התיק 

חבל הנגב                                                             

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];           מפלגה[הליכוד ; שוויץ; לב-הקונגרס הציוני ה; קליטת עליה;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13541: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     חבל ירושלים, א"חבל ת- ההנהלה : הסוכנות היהודית:  שם התיק 

חבל הנגב                                                             

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

               1991"- נוהלי קליטה בהתישבות "בתיק פרסום פנימי בשם :       הערות 

.                        המחלקה להתישבות- בהוצאת הסוכנות היהודית  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                       קליטת עליה;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13542: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     חבל ירושלים, א"חבל ת- ההנהלה : הסוכנות היהודית:  שם התיק 

חבל הנגב                                                             

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                          תקציב;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13544: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   411- 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  

;                   חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13563: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 - התכתבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד המשפטים; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רשם האגודות                                           - משרד העבודה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקנות; משרד העבודה והרווחה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   412- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת השלושה                                             - ברית פקוח :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           ברית פקוח לקואופרציה של הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הפרחים                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצת הפרחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת החלב                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בהוצאת מועצת החלב                " החלב שלנו"ידיעונים בשם - בתיק :       הערות 

                                 1994, 11,7,6,,3,2,- 93.11מתאריך  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצת החלב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13581: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   413- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תקציב; פרוטוקולים; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13582: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13583: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תקציב]; מושב[מירון ; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13584: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הצעות חוק; חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13585: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   414- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      2    (  3:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13619: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13620: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת מקרקעי ישראל                             - מינהל מקרקעי ישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרוטוקולים; תקציב; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13621: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת מקרקעי  ישראל                            - מינהל מקרקעי ישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   415- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  קליטת עליה; תקציב; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13622: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13627: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      תקציב; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13637: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בחירות                                                      - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מיפקד; ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     חוקה; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; ז-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

;                                                                          תקנון 

א           "תמוז תשנ, ל "חוקת הבחירות לועידה הארצית השניה של המפד. 1-  בתיק  

                       1993, תקנון הבחירות לועידת התנועה ולמועצות הסניפים. 2  

הצעות לחוקת הבחירות לועידת התנועה ולמועצות הסניפים                       . 3  

ה בתמוז   , תוצאות הבחירות לועידת התנועה ולמועצות הסניפים שהתקיימו ביום ג. 4  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   416- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                              94.6.14, ד" תשנ 

.                                               ל" כל הפרסומים הם בהוצאת המפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13642: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל  המזרחי בישראל                               : שם יחידה 

בחירות                                                      - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקנון; מיפקד; ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  ז-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13643: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 כפר נופש[כינר ; תקציב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13644: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בית המשפט העליון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;   משרד החקלאות; מועצת הלול; תנועת מושבי העובדים]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

];   מושב[כפר חסידים ; הסדר המושבים; הלכה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     חוק הגליל 

;                                                          התאחדות האכרים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13645: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   417- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חוק הגליל; תקציב; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13677: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצת הלול                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ענף הלול                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מועצת הלול; פרוטוקולים; חוק הגליל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13679: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        ל"מפד[סיעה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חוקת הבחירות לועידה הארצית השניה של התנועה                - בתיק :       הערות 

.               חוק ההתישבות החקלאית. ב. א"תמוז תשנ- דתית לאומית  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   418- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  לב-הקונגרס הציוני ה; ל בכנסת"סיעת מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          חוקה; האן אריה; הסדר המושבים; בית הדין העליון- ל "מפד;     פרוטוקולים 

;   מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; הסכם קואליציוני; ב-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13681: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       ל"מפד[סיעה  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חקלאות; האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                   חינוך; המר זבולון; הצעות חוק; בחירות לכנסת;     הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13686: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המכון                        , ועדה לקרקע חקלאית, מינהל מקרקעי ישראל:  שם התיק 

לחקר שמושי קרקע                                                      

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13688: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                              ועדה לקרקע חקלאית, מינהל מקרקעי ישראל:  שם התיק 

המכון לחקר שמושי קרקע                                                

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חקלאות; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13689: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   419- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי ירקות                                    - מועצת הירקות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ארגון מגדלי ירקות; מועצת הירקות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13691: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                             מזכירות מורחבת, מועצת האגוד, אגוד כללי:  שם התיק 

,                          בקורת, משק- ועדות , חבל התיכון, חבל הצפון 

מזכירות פעילה                                                  , ערר 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13692: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל הצפון                  , מזכירות מורחבת, מועצת האגוד, איגוד כללי:  שם התיק 

מזכירות פעילה                  , ערר, בקורת, משק- ועדות , חבל התיכון 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   420- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13731: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     חבל ירושלים, א"חבל ת, ההנהלה- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

חבל הנגב                                                             

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                          קליטת עליה;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13733: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     חבל ירושלים, א"חבל ת, ההנהלה- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

חבל הנגב                                                             

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;          אמריקה הלטינית; קרן קיימת לישראל; ההסתדרות הציונית העולמית;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

       94יוני -93ח ראש הממשלה על פעילות הממשלה יולי "דו. 1- בתיק :       הערות 

              1994יוני , ח ועדה"דו- פעילות יצרנית במשק המשפחתי .2 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   421- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13737: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עליה וקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                               שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "    יש 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13738: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עליה וקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הכושים העבריים; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          יהודי אתיופיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נועם                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[נועם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   422- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נצר חזני                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מושבי הפועל המזרחי]; מושב[נצר חזני ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             בתי כנסת; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     בוררות 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוה דניאל                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בוררות]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עוזה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בית משפט השלום; בוררות]; מושב[עוזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13743: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלמה                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   423- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      חקלאות; הסדר המושבים]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13744: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עלמה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בוררות]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  חוזים;     מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזריאל                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חקלאות]; מושב[עזריאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     דור המשך- איגוד המושבים ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13746: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות                  , ועדת ערר, ועדת בקורת, עובדים- איגוד כללי :  שם התיק 

מועצת אגוד                         , ועדת משק, מזכירות מורחבת, פעילה 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תקציב; חקלאות]; קבוץ[טירת צבי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13747: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   424- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מזכירות                  , ועדת ערר, ועדת בקורת, עובדים- איגוד כללי :  שם התיק 

מועצת איגוד                        , ועדת משק, מזכירות מורחבת, פעילה 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תקציב; תקנון; מושבי הפועל המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                              - נוה דקלים - יצחק אליה :  שם התיק 

                                  1998-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרוטוקולים]; ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                             - שיבולים - עובדיה אבטבי :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פרוטוקולים]; מושב[שיבולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                               - שדה אילן - יעקב רייך :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   425- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            פרוטוקולים]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                 - ישעי - פנינה בשארי :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים]; מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                  - ברקת - שמריהו הלל :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרוטוקולים]; מושב[ברקת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                   - רווחה - חיים דוד :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פרוטוקולים]; מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                             - אבני איתן - מנחם אורבך :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   426- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרוטוקולים]; מושב[אבני איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מזכירות מורחבת                                   - טפחות - זאקי שלג :  שם התיק 

                                  1998-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פרוטוקולים]; מושב[טפחות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהלת                    - מימוש , מכון תערובת, דגן- איגוד המושבים :  שם התיק 

מושבים שיתופיים                                                      

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר נופש                                                     " כינר:  "שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        כפר נופש[כינר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13768: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   427- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכון השלום לשבטי                          , האגודה לטפוח חברה ותרבות:  שם התיק 

רפת נוב                                      , המשביר, תנובה, ישורון 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חקלאות; שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא המרכז העולמי                           - בני עקיבא בישראל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הסכם שלום; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13784: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        מחלקת דת, הדרת, קרן מלגות חזני, מחלקת חינוך:  שם התיק 

,                         ישיבות שונות, מ"יניב בע, קרן המושבים, התור 

ועדת בטחון                                                    , הצפה 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   428- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   המר זבולון; ל"מפד;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13785: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        מחלקת דת, הדרת, קרן מלגות חזני, מחלקת חינוך:  שם התיק 

,                        הצפה, ישיבות שונות, יניב, קרן המושבים, התור 

ועדת בטחון                                                           

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז ללימודי פיתוח                               - המרכז לחנוך דתי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               המרכז לחינוך הדתי בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קופת תגמולים                                                 - יניב :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    קופת תגמולים[יניב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   429- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החינוך                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד החינוך והתרבות; בית המשפט העליון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;     ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; תקציב; חרדים; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד הפנים                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מועצות מקומיות; משרד הפנים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד השיכון                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   430- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            משרד השיכון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרדים שונים                                           - משרד האוצר :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             משרד האוצר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פיתוח והתישבות עירוני וכפרי                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בית המשפט המחוזי; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;      כספים; בית יתיר- מכינה ישיבתית ; אגודה שיתופית לאספקה-     המשביר המרכזי  

;               חוג נאמני תורה ועבודה; מצעים;     ידיעון ותיקי בני עקיבא באירופה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה חקלאית שיתופית                                        - תדמיר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   431- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסברה                                                   - רמת הגולן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מושב שתופי[רמת מגשימים ; רמת הגולן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];       מושב שיתופי[קשת ]; מושב שיתופי[יונתן ]; מושב[אבני איתן ]; מושב[    נוב  

];                             ישוב קהילתי[חיספין ]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פיתוח והתישבות עירוני וכפרי                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אמונה                                                               :  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 ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושבים שונים                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   432- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר אברהם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               מכון התורה והארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                 ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13833: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   433- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקציב]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

לשכת המס                                      - הפועל המזרחי בישראל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

סוכנות לבטוח חקלאי                                           - מבטח :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יבולי קטיף ליצוא                                           . - ל.ק.י:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   434- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פרחי עזתה                                             - אריזות עזתה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משקי חבל עזה                                             . - ע. ח. מ:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חקלאות; ועדת רביד; עזה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בר לחי                        - שפע בר  - ארגוני קניות הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארגון מושבי הפועל המזרחי; ארגוני קניות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                     בנק המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחלת מושבי הגליל                   - חברת מושבי הגליל - מושבי הגליל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   435- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אסם הגליל                         - סיידר הגליל , מנגל- חוות מתתיהו  

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        חקלאות; אגודה שיתופית-     מושבי הגליל  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הפלחה מבואות                        - מבואות ירושלים - ארגוני קניות :  שם התיק 

מימי                     - תדמיר - החברה לפתוח הרי  יהודה - ירושלים  

מבואות ירושלים                                                       

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   ארגוני קניות 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תקציב]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   436- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד השכון                        - משרד האוצר - משרדי  ממשלה שונים :  שם התיק 

ועדת השמות הממשלתית                       - משרד הדתות - משרד הפנים  

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  המר זבולון; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            משרד הדתות; משרד הפנים; משרד השיכון;     משרד האוצר 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13876: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הסדר המושבים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בית המשפט המחוזי 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13877: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   437- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      2    (  2:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       הסדר המושבים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שובה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקציב; בוררות]; מושב[שובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שוקדה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[שוקדה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        תקציב;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שלוה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   438- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       בוררות;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרשרת                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[שרשרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;           תקנון; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; יא-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שפיר                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הנהלת חשבונות; בוררות; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                                מושב[    שפיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון מגדלי הדרים                                                   :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  המועצה לשיווק פרי הדר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13884: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   439- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

לשכת המס                                     - הסתדרות הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מבטח                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יבולי קטיף ליצוא                                           . - ל.ק.י:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              יבולי קטיף ליצוא. - ל.ק.י; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אריזות                           - פרחי עזתה - משקי חבל עזתה - עזתה :  שם התיק 

ארגון הפועל המזרחי                        - ועדה חקלאית עזתה - עזתה  

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   440- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                    מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                             ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חוות                      - אסם הגליל - מנהלת המושבים - מושבי הגליל :  שם התיק 

סיידר                                                      - מתתיהו  

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               חקלאות;     גליל 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                                      מבואות ירושלים- ארגוני קניות :  שם התיק 

מבואות ירושלים                                              - הפלחה  

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ארגוני קניות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                   בנות שרות לאומי:  [שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שרות לאומי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   441- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עזרא מנור                                         - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13892: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00185:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                  - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                   1995ספטמבר - פ במגזר הכפרי "החב"טיוטא . 1בתיק :       הערות 

ג                        "אלול תשנ- תזכיר בנושא פרויקט המושבים .2 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13893: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00185:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                  - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מפעלים מיוחדים                                                      :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   442- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ימי עיון; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנועת האשה הדתית לאומית                                     - אמונה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרבות תורנית                                                        :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; האגף לתרבות תורנית-     משרד החינוך והתרבות  

;                                     המכון לסרטים על נושאים יהודיים-     נהורה  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                     הנהלת  חשבונות, הזמנות, מוסדות, ארגונים[שונות :  שם התיק 

]                                      ניהול, אדמיניסטרציה, חשבוניות 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הנהלת חשבונות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13907: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   443- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

-                                                ירושלים 11-הועידה ה:  שם התיק 

                                        10 - 12 / 7 / 1989ניר עציון  

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מבטח                                                                :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סוכנות לבטוח חקלאי- מבטח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קומונרים- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                        שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ארגון המועצות                                                       :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   444- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                    ההתישבות העובדת[    ארגון המועצות האזוריות 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מלגות                                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התאגדות לחינוך מבוגרים                                              :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חינוך מבוגרים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

ה               "סיון תשנ- בטאון המרכז לחינוך הדתי בישראל - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               המרכז לחינוך הדתי בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13917: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   445- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ספריות                                                              :  שם התיק 

                                  1995-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קבוצים                              - יקירי התנועה לפי שנים ומקומות :  שם התיק 

מושבים וערים                                                         

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יקירי התנועה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                           התיישבות, חזני מיכאל יעקב- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                                                          חינוך דתי 

                                  1989-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   446- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         רבני שכונות ומושבים; חינוך דתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       יהודי לוב; חקלאות; ל"מפד; התיישבות; גליל; משרד הסעד;     חזני מיכאל יעקב 

;                                     קטעי עתונות]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מפעלי קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ירוחם- מדרשת ביחד ; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                יא-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב מירון:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חזני מיכאל יעקב]; מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              בתי כנסת; ו-הועידה ה- איגוד המושבים ; מועצת הלול;     קטעי עתונות 

;           הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;   יא-הועידה ה- הפועל המזרחי בישראל ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

בית הכנסת       . 2מאמר מאת חזני ניכאל בשם מצבם ודמותם של מושבינו . 1-  בתיק  

.                                                          במושב מאת נתן גרדי 

.    ו"כסלו תשכ- ו מתאריך אלול "ט- ב "ידיעונים של אגוד המושבים גליונות  י. 3  

תנועת תורה ועבודה                                                   : חוקת.4  

.                         ג"א של הפועל המזרחי תל אביב תשי"החלטות הועידה הי.5  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה מקומית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   447- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        הלכה; מדרשת הדרום;     מכון התורה והארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לכיש                                                   :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[לכיש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה אילן                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בוררות]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   448- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שיבולים                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו; בוררות]; מושב[שיבולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רחוב                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[רחוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רויה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בנק המזרחי; בתי כנסת]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         בוררות 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה אילן                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   449- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חקלאות; בוררות]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה יעקב                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בוררות]; מושב[שדה יעקב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          כספים; בנק המזרחי;     בית משפט השלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה תרומות                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                    1990 - 1988, 1980: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הסדר המושבים]; מושב[שדי תרומות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                    חקלאות; תקציב; דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר חנניה                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חילול שבת; כספים]; מושב[כפר חנניה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                    מועצה אזורית[מרום הגליל ; תקציב; חוזים;     בית משפט השלום 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   450- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מחולה                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרם בן זמרה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            הסדר המושבים; חוק הגליל; בנקים; כספים; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                 משרד המשפטים; בנק לאומי לישראל;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחסיה                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   451- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקציב]; מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב מירון                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חוק הגליל]; מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מלילות                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[מלילות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מורג                                                                :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים]; מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13946: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   452- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיספין                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   ישוב קהילתי[חיספין ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              אגודה שיתופית חקלאית-     חיספית  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חיספית                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חמד                                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בוררות]; מושב[חמד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טירת יהודה                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   453- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טפחות                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; תקנות; בוררות]; מושב[טפחות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 פרוטוקולים]; מושב[דלתון ;     בית המשפט המחוזי 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ם                                                            "יד רמב:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בוררות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              תקנון]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   454- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישעי                                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב[תרום ]; מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יושיביה                                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חקלאות]; מושב[יושיביה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ועדת חינוך                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   455- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ועדות- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מלגות                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתיק  חוברת בשם יעדים רעיוניים בחינוך  בהוצאת המרכז              :       הערות 

.                                        ג"כסלו תשנ- לחינוך הדתי  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               המרכז לחינוך הדתי בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  חינוך דתי;     ישיבות מזכירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ספריות גואלמן                                                       :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   456- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צוות ישיבות                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             פרוטוקולים; ישיבות מזכירות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                       - מושבים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מושבי הפועל המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרות לאומי                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   457- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שרות לאומי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אמונה                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

 מתאריך                 165, 164, 163, 160. בתיק ידיעון אמונה  מס:       הערות 

                                  1992דצמבר , נובמבר, יולי, אפריל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תרבות תורנית                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                   האגף לתרבות תורנית-     משרד החינוך והתרבות  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 26:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   458- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

פורת                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בתי כנסת; הסדר המושבים]; מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צפריה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בית משפט השלום; מפות]; מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          חוזים 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חקלאות; מפות]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   הסדר המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   459- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                    מאזן[דין וחשבון כספי ]; כפר נופש[    כינר  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רווחה                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בית המשפט המחוזי]; מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שובה                                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[שובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה יעקב                                                            :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   460- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כספים]; מושב[שדה יעקב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפול המזרחי בישראל                                 : שם יחידה 

שדמות מחולה                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה תרומות                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[שדי תרומות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שדה אילן                                                            :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כספים]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   461- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רווחה                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רחוב                                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[רחוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רויה                                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13992: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   462- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        כספים]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13993: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרית נטפים                                                          :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        ישוב קהילתי[קרית נטפים ; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                      בנצקי אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13994: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קטיף                                                                :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

צפריה                                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   463- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מודיעים                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         חות"דו; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מועצה אזורית[מטה יהודה ; בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה13999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כלנית                                                               :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הנהלת חשבונות]; מושב[כלנית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   464- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                   חינוך דתי; חקלאות; גולן אברהם; ספרי תורה;     בית משפט השלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ה                                                          "כפר הרוא:  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תרומות; בתי כנסת]; מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר יעבץ                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בוררות]; מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מימון                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר פינס                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   465- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בוררות]; מושב[כפר פינס ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כרמי צור                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר תפוח                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בתי כנסת; קופת חולים כללית; כפר תפוח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בוררות]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   466- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוב                                                                 :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחלים                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מינהל מקרקעי ישראל]; מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נוחם                                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בתי כנסת; חינוך ממלכתי דתי]; מושב[נחם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14010: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר גלים                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   467- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         בוררות]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ניר עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נווה דניאל                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בוררות]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נחושה                                                               :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מפות; פרוטוקולים; בוררות]; מושב[נחושה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

נווה דקלים                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   468- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14034: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00279:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                   מלגות, נוער, עובדים, ועדות,  סמינריונים, גרעינים:  שם התיק 

התיישבות                                               , חינוך, הדרת 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

ב                "חשון תשנ" הצעת התנועות המושביות"בתיק חוברת בשם :       הערות 

.                     היחידה למושבים- בהוצאת משרד החינוך והתרבות  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חוזים; המועצה לחילופי נוער; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14036: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00279:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                    מלגות, נוער, עובדים, ועדות, סמינריונים, גרעינים:  שם התיק 

התיישבות                                               , חינוך, הדרת 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המועצה הציבורית לחילופי נוער; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  ל"נח;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14038: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00280:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                             / התכתבות נכנס - המרכז לחינוך דתי  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         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  

   469- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                       המרכז לחינוך הדתי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14040: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00280:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז                        - רמות שפירא - המרכז לחנוך הדתי בישראל :  שם התיק 

החינוכי                                                              

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

ד  בהוצאת            "סכום תוצאות הרישום לשנת הלמודים תשנ-  בתיק :       הערות 

מרכז לחינוך הדתי בישראל                                           

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   רמות שפירא; המרכז לחינוך הדתי בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                           - מרום הגליל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תקציב]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                                 - עזתה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; כספים]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14061: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   470- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                              - עמק חפר :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                עמק חפר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                              - עמק לוד :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[עמק לוד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                                 - שפיר :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

ה בהוצאת המועצה האזורית                 "תוכנית פעילות תשנ- בתיק :       הערות 

שפיר                                                              

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקציב]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   471- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                          מושב[נוב :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הסדר המושבים; חקלאות]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - נחלים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מינהל מקרקעי ישראל]; מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       מושב [ נחם  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             מושב[נחם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                    מושב[ניר גלים  :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   472- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מאזן[דין וחשבון כספי ; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                    מושב שיתופי[ניר גלים ; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                  מושב [ ניר עציון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בוררות]; מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                            ישוב קהילתי[נווה דניאל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרוטוקולים]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                            -  נוה דקלים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     ישוב קהילתי[נוה דקלים ; חינוך דתי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   473- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14075: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                    מושב - [ נחושה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב[נחושה ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                     בוררות;     בית משפט השלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרום הגליל                                           - מועצה אזורית :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1997-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; תקציב]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                                                :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   474- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[עמק לוד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1997-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מכון התורה והארץ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מועצה אזורית[    חוף עזה  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   475- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החינוך והתרבות                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

לתולדות הציונות הדתית                                    - בית עדות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       לתולדות הציונות הדתית- בית עדות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית בהתישבות הדתית                           - הדרת :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בנצקי אלי; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אות למתנדב                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   476- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                התנדבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המדור לחייל                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

הצעה למחקר בנושא          - בתיק . 1993 - 1992,  1981: תאריך התיק:       הערות 

.        בהוצאת איגוד המושבים, 1991דצמבר , סקר שביעות רצון וצרכים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    שאלונים; ל"נח; ל"צה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

                                         12-הועידה ה- איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יב-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בוררות]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                    מושב שיתופי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   477- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב [ נוב :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ועדות- איגוד המושבים ]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   פרוטוקולים;     הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[נחלים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   בוררות]; מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                          מושב[נחם :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בוררות]; מושב[נחם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                    מושב[ניר עציון :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   478- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הסדר המושבים]; מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                            ישוב קהילתי[נוה דקלים  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[נחושה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           מושב[נחושה ; חקלאות; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ביטוח פעולות האגף                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 71:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ביטוחים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   479- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בנצקי אלי; משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                   תקציב; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה הציבורית לחילופי נוער                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 57:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המועצה הציבורית לחילופי נוער; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 54:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קרנות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                       שאלונים;     מלגות לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יקירי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   480- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יקירי התנועה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

סמינריוני דור המשך                                                  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 42:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               דור המשך- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אישי                                                    - אלי בנצקי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 47:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כללי                                                  - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 43:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

ב           "בתיק סקירה בשם הצעת התנועות המושביות מתאריך חשון תשנ:       הערות 

.                     משרד החינוך והתרבות- בהוצאת היחידה למושבים  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   481- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ציונות דתית                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 72:               סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                ישוב קהילתי[חיספין :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   ישוב קהילתי[חיספין ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                          מושב[חמד :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בוררות]; מושב[חמד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

טירת יהודה                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   482- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14134: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00327:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[טפחות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות]; מושב[טפחות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14135: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00327:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[טפחות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב[טפחות ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                     מושב[ם "יד רמב:  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   483- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[יונתן :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חקלאות; בוררות]; מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                      מושב[יושיביה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[יושיביה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                         מושב[ישעי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14140: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00332:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   484- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   בנצקי אלי;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14141: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00332:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בנצקי אלי; הנהלת חשבונות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                   מועצה אזורית[    מטה יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת הירדן                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[בקעת הירדן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גזר                                                    :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   485- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מועצה אזורית[גזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גליל תחתון                                             :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[גליל תחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

גוש עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              גוש עציון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                            ישוב קהילתי[אבן שמואל  :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   486- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                               ישוב קהילתי [ אלעזר :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                   מושב[אלוני הבשן :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                         מושב[איתן :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       מושב[אחיעזר :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   487- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[אחיעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[אחוזם :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[אחוזם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       מושב[אביעזר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                    מושב[אבני איתן :  שם התיק 

                                  1997-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[אבני איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                              ישוב קהילתי[בר יוחאי :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   488- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[בר יוחאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[בדולח :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[בדולח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                   מושב[בית גמליאל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                     מושב[בית הגדי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית הגדי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   489- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית מאיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית עוזיאל                                                          :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני דרום                                                            :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                      מושב[בן זכאי :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   490- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[בן זכאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                         מושב[ברקת :  שם התיק 

                                  1997-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[ברקת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         בוררות; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מחולה                                                           :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14173: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   491- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כרם בן זמרה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חוק הגליל]; מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                               בית משפט השלום;     הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[מחסיה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                        מושב[מירון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בית המשפט המחוזי]; מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  בוררות; חקלאות;     חוק הגליל 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       מושב[מלילות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         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  

   492- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                          מושב[מלילות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                         מושב[מורג :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                       מושב[מעגלים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   ישוב קהילתי[מעגלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14188: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00363:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - שדמות מחולה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         בוררות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14189: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00363:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - שדמות מחולה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   493- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                       ברית פקוח לקואופרציה החקלאית]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שובה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בתי כנסת]; מושב[שובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - שוקדה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד החקלאות]; מושב[שוקדה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שלוה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חקלאות; בתי כנסת]; מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   494- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שפיר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בוררות]; מושב[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - שרשרת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[שרשרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - פורת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פדואל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   495- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                        ישוב קהילתי[    פדואל  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - צפריה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                            - קרית נטפים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - קטיף :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בתי כנסת; בוררות]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   496- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - קשת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                  חקלאות]; מושב שיתופי[    קשת  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - רווחה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - רמת מגשימים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - פורת :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   497- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          חקלאות; בתי כנסת]; מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פדואל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - צפריה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                            - קרית נטפים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בנק המזרחי]; ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 מקוואות; פרוטוקולים;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - קטיף :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   498- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; חקלאות]; מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - תל תאומים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[תל תאומים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - תרום :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים]; מושב[תרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - תקומה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כרטיסי נסיעה]; מושב[תקומה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   499- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - תעוז :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[תעוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - תירוש :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שפיר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שלוה :  שם התיק 

                                  1997-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   500- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                            מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - שוקדה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[שוקדה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - תירוש :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ועדות- איגוד המושבים ]; מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - תעוז :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בוררות]; מושב[תעוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00396:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - תקומה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   501- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מושב[תקומה ; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - תרום :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הסדר המושבים]; מושב[תרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                         דור המשך- איגוד המושבים ; בוררות;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - תל תאומים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קליטת עליה]; מושב[תל תאומים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  ועדות- איגוד המושבים ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - כלנית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חקלאות]; מושב[כלנית ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   502- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - ה "כפר הרא:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            ה"ישיבת כפר הרא; מועצות דתיות; חקלאות; דור המשך-     איגוד המושבים  

;                                                   מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר יעבץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בוררות]; מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - כפר מימון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר פינס :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   503- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בוררות]; מושב[כפר פינס ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - כפר תפוח :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     ישוב קהילתי[תפוח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                               גני ילדים ומעונות יום; ועדות-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - כרמי צור :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים]; ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - רוויה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בית משפט השלום]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   504- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - רחוב :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בתי כנסת; בנק המזרחי]; מושב[רחוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - שיבולים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[שיבולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - שדה יעקב :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מושב[שדה יעקב ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - שדה תרומות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   505- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[שדי תרומות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                        הסדר המושבים; ועדות-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - שדה אילן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חקלאות; בוררות]; מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בית המשפט המחוזי 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - כפר מחולה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   506- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00414:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - כרם בן זמרה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                      ועדות-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - מחסיה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - מירון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - מורג :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   507- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ועדות- איגוד המושבים ]; מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                       בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                - מעגלים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   ישוב קהילתי[מעגלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החינוך והתרבות                                                 :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד החינוך והתרבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                  מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בית עדות לתולדות הציונות הדתית                                      :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       לתולדות הציונות הדתית- בית עדות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                              יהודי הונגריה;     ידיעון ותיקי בני עקיבא באירופה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   508- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה הציבורית לחילופי נוער                                        :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תקנון; המועצה הציבורית לחילופי נוער; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                            - נווה דקלים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים]; ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                            - נווה דניאל :  שם התיק 

                                  1997-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  ישוב קהילתי[נוה דניאל ; כרטיסי נסיעה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   509- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המדור לחייל                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 31:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      426:           מספר מיכל020:                  מספר יחידה14287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - מירון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - מחסיה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   510- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מושב                                                         - מורג :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - כרמי צור :  שם התיק 

                                  1997-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - כפר מחולה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - כפר חנניה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר חנניה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   511- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - כרם בן זמרה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר שמאי :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00434:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר פינס :  שם התיק 

                                  1997-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב[כפר פינס ; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00435:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - כפר מימון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   512- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פדואל :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים]; ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פסגות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00438:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - פורת :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00439:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   513- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מושב                                                         - עלמה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00440:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - עזריאל :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   כספים]; מושב[עזריאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - עוזה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בתי כנסת]; מושב[עוזה ; ספרי תורה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - ניר עציון :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   514- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     ספרי תורה]; מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - ניר גלים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים]; מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - נחם :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             מושב[נחם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - נחלים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - נחושה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   515- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[נחושה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          כספים; הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - נועם :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[נועם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - נצר חזני :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ספרי תורה]; מושב[נצר חזני ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - נוב :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               תקציב; כספים]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   516- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - כלנית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הנהלת חשבונות; תקציב]; מושב[כלנית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                      ועדות- איגוד המושבים ;     בית משפט השלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - ה "כפר הרא:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בתי כנסת; בוררות]; מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              הסדר המושבים; ברית פקוח לקואופרציה החקלאית;     הכנסת השתיים עשרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר יעבץ                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בתי כנסת]; מושב[כפר יעבץ ; חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   דור המשך-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00453:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר מימון                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   517- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00454:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר פינס                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הלכה]; מושב[כפר פינס ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אליעזר בר שלום                                       - חבר ועדת משק :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                            / התכתבות נכנס , טפסי משרדים, עובדים:  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בוררות; בנצקי אלי; בית הדין הרבני; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   518- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                    צדוק עזריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מנשה                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מועצות דתיות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

,               ז"דף למדריך במושבי איגוד המושבים של הפוהמ- בתיק  :       הערות 

ג                                                        "שבט תשנ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           כרזות; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; מועצות דתיות; תקציב; אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ;     יהודי ברית המועצות 

;                                                                          כרזות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   519- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק חפר                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  עמק חפר; מועצות דתיות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

,         חשון כסלו,  חדשים טבת שבט" מבט לחדש"עלונים בשם  - בתיק :       הערות 

.                        שפיר. א.א בהוצאת מ"תשנ, אייר- ניסן , אדר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                                           :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מועצות דתיות; בית שאן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה דתית אזורית גולן                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         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  

   520- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                רמת הגולן; מועצות דתיות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גוש עציון                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              גוש עציון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גליל תחתון                                             :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[גליל תחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                 ביננפלד אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   521- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תשמישי קדושה]; מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

; רבני שכונות ומושבים; מועצות דתיות; להעמקת התודעה היהודית- עוזיאל ;     מקוואות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים]; מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מודיעים                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   522- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                   כספים; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

;                                 כרזות; מכון גבוה ללימודי היהדות-     ארץ חמדה  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - שדה יעקב :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[שדה יעקב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - שדה תרומות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[שדי תרומות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - שדמות מחולה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[שדמות מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00475:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שלוה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   523- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בתי כנסת]; מושב[שלוה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14339: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00476:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - שפיר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בוררות]; מושב[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00477:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - תירוש :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[תירוש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - תל תאומים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[תל תאומים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14342: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   524- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - תעוז :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[תעוז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - תקומה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[תקומה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - תרום :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בתי כנסת]; מושב[תרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - נועם :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         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  

   525- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                            מושב[נועם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - נחושה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו]; מושב[נחושה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - נחלים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בתי כנסת]; מושב[נחלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - נחם :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הלכה]; מושב[נחם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00486:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - ניר גלים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   526- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב שיתופי[ניר גלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                           לתולדות הציונות הדתית-     בית עדות  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00487:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - ניר עציון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בתי כנסת]; מושב שיתופי[ניר עציון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - נצר חזני :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[נצר חזני ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - עוזה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[עוזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   527- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - עזריאל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בתי כנסת]; מושב[עזריאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - עלמה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בוררות; בית הדין לעבודה]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              דרורי צפניה;     בית המשפט המחוזי 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - פורת :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תקציב; בתי כנסת]; מושב[פורת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פדואל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   528- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[פדואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            בתי כנסת; פדואל-     מכינה ישיבתית  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פסגות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בתי כנסת]; ישוב קהילתי[פסגות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - צפריה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקציב]; מושב[צפריה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - קטיף :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מושב שיתופי[קטיף ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   529- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ישוב קהילתי                                           -  קרית נטפים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מקוואות]; ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        -  קשת  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

מתאריך            ,  6, 5, 3. מס" , קשת יהודה"בתיק עלונים  מכינת :       הערות 

.                                           ג"תמוז תשנ, סיון, שבט 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חות"דו]; מושב שיתופי[קשת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - רווחה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו]; מושב[רווחה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - רוויה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   530- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  בר מצוה]; מושב[רוויה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - רחוב :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בתי כנסת]; מושב[רחוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - רמת מגשימים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - שיבולים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[שיבולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - שדה אילן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   531- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[שדה אילן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - חדיד :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ספרי תורה; בתי כנסת]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז חיספין                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         ישוב קהילתי[חיספין ; בתי כנסת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                        חות"דו;     ישיבת הגולן 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00507:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - חזון :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[חזון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   532- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - חמד :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               תשמישי קדושה]; מושב[חמד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14372: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - טירת יהודה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בתי כנסת]; מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - טפחות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בתי כנסת]; מושב[טפחות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - ם "יד רמב:  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         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  

   533- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                        מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - יונתן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - יושיביה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[יושיביה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - ישעי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מפעל הקייטנות]; מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - כלנית :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   534- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יהודי תימן; יום העצמאות]; מושב[כלנית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                      יהודי לוב 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - ה "כפר הרא:  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            שנת שמיטה]; מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 מועצות דתיות;     נריה משה צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - כפר חנניה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[כפר חנניה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר יעבץ :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תשמישי קדושה]; מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   535- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                               כרזות; בתי כנסת;     מלגות לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - כפר מחולה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חות"דו]; מושב[מחולה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - כפר מימון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חות"דו]; מושב[כפר מימון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר פינס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בוררות]; מושב[כפר פינס ; מועצות דתיות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                           הלכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר שמאי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   536- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בתי כנסת]; מושב[כפר שמאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14386: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - כפר תפוח :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תשמישי קדושה]; ישוב קהילתי[תפוח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - כרם בן זמרה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ספרי תורה]; מושב[כרם בן זמרה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00525:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - כרמי צור :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14389: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   537- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - מורג :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בתי כנסת]; מושב[מורג ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - מחסיה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בתי כנסת]; מושב[מחסיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - מירון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[מירון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - מלילות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         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  

   538- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                          מושב[מלילות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00530:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                               -  מעגלים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   ישוב קהילתי[מעגלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00531:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                  - משואות יצחק :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00532:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - נוב :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כספים]; מושב[נוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00533:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - נוה דניאל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   539- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חות"דו]; ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                        מקוואות 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00534:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - נוה דקלים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ספרי תורה]; ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                       בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00535:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - אביעזר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בתי כנסת]; מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00536:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - אבני איתן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תקציב; בוררות]; מושב[אבני איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                      ספרי תורה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   540- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00537:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - אבן שמואל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ספרי תורה]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00538:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - אחוזם :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[אחוזם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00539:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - אחיעזר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כרזות; כספים]; מושב[אחיעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00540:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - איתן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   541- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14404: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אלוני הבשן                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00542:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - אלעזר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00543:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - בדולח :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מקוואות]; מושב[בדולח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00544:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   542- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - בית גמליאל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00545:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בית הגדי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית הגדי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00546:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בית מאיר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בתי כנסת]; מושב[בית מאיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00547:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - בית עוזיאל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         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  

   543- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                      מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00548:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - בן זכאי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[בן זכאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00549:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בני דרום :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00550:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בר יוחאי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו]; ישוב קהילתי[בר יוחאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00551:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - ברקת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   544- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חות"דו]; מושב[ברקת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                               מפעל ללימוד תורה[    ירחי דכלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00552:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - גאולי תימן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[גאולי תימן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00553:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - גבעולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[גבעולים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00554:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - גדיד :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                                מושב[    גדיד  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   545- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00555:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - גן אור :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בתי כנסת]; מושב[גן אור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00556:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - גני טל :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[גני טל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00557:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים   של הפועל המזרחי בישראל                              : שם יחידה 

מושב                                                          - גפן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             מושב[גפן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00558:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - דלתון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         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  

   546- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                           מושב[דלתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00559:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                           - מצפה הושעיה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00560:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - הזורעים  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קרנות]; מושב[הזורעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00561:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - זמרת :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[זמרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00562:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - זרועה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   547- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[זרועה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00563:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - זרחיה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[זרחיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00564:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התיישבות                                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ימי עיון; התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                            נוער מזרחי המשמרת הצעירה-     נועם  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00565:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ברית פקוח לקואופרציה החקלאית                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ברית פקוח לקואופרציה החקלאית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  משרד העבודה והרווחה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ארגוני קניות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   548- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00566:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושבי הגליל                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            אגודה שיתופית- מושבי הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00567:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תנועת המושבים                                                       :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                             המוסד לביטוח לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00568:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הרי  יהודה                             - אזור קטיף - חברה להתיישבות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חברות התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00569:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משחטה לאווזים והודים                                     - הוד אווז :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   549- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משחטה לאווזים והודים- הוד אווז ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00570:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שיווק תוצרת חקלאית                                          - תנובה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שווק תוצרת חקלאית- תנובה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00571:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

"                                                        הדרת"אגודת :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00572:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

החטיבה להתיישבות                         - ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חטיבת ההתיישבות- ההסתדרות הציונית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          חבר הנאמנים; התיישבות;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00573:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   550- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תקציבים                                  - ההסתדרות הציונית העולמית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

 של ההסתדרות               1989/90ח פעילות החטיבה לשנת "דו- בתיק :       הערות 

הציונית העולמית                                                   

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תקציב; ההסתדרות הציונית העולמית; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                   קרן קיימת לישראל; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז העולמי                          - הסתדרות המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                       ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00575:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                - אלעזר  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חות"דו]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00576:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר קהילתי                                            - מצפה הושעיה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   551- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00577:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה שיתופית                                              - חיספית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00578:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז אזורי דתי                                              - חספין :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חוזים]; ישוב קהילתי[חיספין ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00579:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - כרמי צור :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[כרמי צור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00580:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   552- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ישוב קהילתי                                             - נוה דניאל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[נוה דניאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00581:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                             - נוה דקלים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[נוה דקלים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00582:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - פדואל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        ישוב קהילתי[פדואל ; קליטת עליה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00583:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                            - קרית נטפים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מפות]; ישוב קהילתי[קרית נטפים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   553- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00584:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - כפר תפוח :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                    1990 - 1989, 1984: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מפות]; ישוב קהילתי[תפוח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14448: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00585:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של  הפועל המזרחי בישראל                               : שם יחידה 

יוצא                                       / התכתבות נכנס - מזכירות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              הצעות חוק; שפירא אברהם; הכנסת האחת עשרה; בחירות לכנסת;     חוזרים 

;                                               משרד הפנים;     בית המשפט העליון 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14449: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00585:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                       / התכתבות נכנס - מזכירות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00586:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חבל הנגב                    / הסוכנות היהודית לארץ ישראל חבל התיכון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   554- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14451: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00587:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14452: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00587:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

משרד החקלאות                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חקלאות; משרד החקלאות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00588:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - חדיד :  שם התיק 

                                  1996-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   555- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00589:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - חזון :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[חזון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - זרחיה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[זרחיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00591:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - זרועה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[זרועה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - זמרת :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   556- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[זמרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מצפה הושעיה                                                         :  שם התיק 

                                  1998-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בתי כנסת]; ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - הזורעים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                         מושב[הזורעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - דלתון :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[דלתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00596:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   557- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מושב                                                       - גני טל :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חות"דו]; מושב[גני טל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00597:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - גן אור :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בתי כנסת; ספרי תורה]; מושב[גן אור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00598:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - גדיד :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[גדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                          אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14464: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00599:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

האחוד                        - התאחדות האכרים - תנועת מושבי העובדים :  שם התיק 

החקלאי                                                               

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   558- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  התיישבות; חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;    אגודה חקלאית- האחוד החקלאי ; התאחדות האכרים בישראל; חוזים;     הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14465: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00599:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

-                              התאחדות האכרים - תנועת מושבי העובדים :  שם התיק 

האחוד החקלאי                                                         

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חקלאות; חוק הגליל; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                   הסדר המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14466: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00599:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

-                              התאחדות האכרים - תנועת מושבי העובדים :  שם התיק 

האחוד החקלאי                                                         

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חקלאות; תנועת מושבי העובדים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00600:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית  מרום הגליל                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                    1993, 1985, 1982: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   559- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14468: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00601:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקציב; כרזות]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14469: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00601:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקציב]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00602:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק חפר                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                עמק חפר; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00603:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   560- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[עמק לוד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00604:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מושב[עוזה ]; מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                               בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14473: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00605:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בקשות הקצבה לפרוייקטים                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14474: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00605:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בקשות הקצבה לפרויקטים                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00606:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   561- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מושב                                                     - כפר יעבץ :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[כפר יעבץ ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00607:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - ה "כפר הרא:  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       מושב[ה "כפר הרא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00608:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - כלנית :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[כלנית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00609:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - ישעי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   562- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00610:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - יונתן :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מושב שיתופי[יונתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00611:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - ם "יד רמב:  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00612:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - טפחות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[טפחות ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00613:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - טירת יהודה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   563- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[טירת יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00614:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז אזורי דתי                                             - חיספין :  שם התיק 

                                  1997-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                   ישוב קהילתי[חיספין ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00615:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - חמד :  שם התיק 

                                  1997-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             מושב[חמד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00616:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00617:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   564- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00618:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[מרום הגליל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00619:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כרזות]; מועצה אזורית[עזתה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00620:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[עמק לוד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   565- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00621:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00622:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[שפיר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00623:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת הירדן                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[בקעת הירדן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00624:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית רמת הגולן                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   566- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              רמת הגולן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00625:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00626:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גליל תחתון                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[גליל תחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00627:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                                           :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00628:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   567- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מועצה אזורית בקעת הירדן                                             :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[בקעת הירדן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00629:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה מקומית גזר                                                    :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מועצה אזורית[גזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00630:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גולן                                                   :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              רמת הגולן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00631:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גליל תחתון                                             :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[גליל תחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   568- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00632:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00633:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מודיעים                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו]; מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00634:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לכיש                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[לכיש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00635:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   569- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00636:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מכון התורה והארץ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                             להעמקת התודעה היהודית-     עוזיאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00637:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00638:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גליל תחתון                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[גליל תחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00639:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   570- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גולן                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              רמת הגולן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00640:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גזר                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מועצה אזורית[גזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00641:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן ובקעת הירדן                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                  מועצה אזורית[    בקעת הירדן  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00642:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   571- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    בנצקי אלי]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                 הדרכה רוחנית תורנית-     הדרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00643:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                                           :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            מועצה אזורית[בקעת בית שאן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00644:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גזר                                                    :  שם התיק 

                                  1996-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     מועצה אזורית[גזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00645:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גליל תחתון                                             :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מועצה אזורית[גליל תחתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00646:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   572- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[חבל יבנה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00647:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית גולן                                                   :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              רמת הגולן; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00648:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל מודיעין                                            :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו]; מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00649:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לכיש                                                   :  שם התיק 

                                  1996-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    מועצה אזורית[לכיש ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   573- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14527: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00650:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                         / התכתבות מזכירות נכנס :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        התיישבות; ועדות- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                             ו-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14528: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00650:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                         / התכתבות מזכירות נכנס :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד העבודה והרווחה; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                    מאזן[דין וחשבון כספי ; התנדבות;     בוררות 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14529: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00651:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                         / התכתבות נכנס - בטחון :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ל"נח; משרד הבטחון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14530: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00651:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                           / בטחון התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   574- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד הבטחון; גרעינים; ל"נח; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14531: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00652:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                            משק, ערר, בקורת- ועדות - איגוד המושבים :  שם התיק 

משותף                                                   , מוניציפאלי 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ועדות- איגוד המושבים ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                יא-הועידה ה-     איגוד המושבים  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14532: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00652:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                           משק, ערר,  בקורת- ועדות - איגוד המושבים :  שם התיק 

משותף                                                   , מוניציפאלי 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תקנון; ועדות- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                             פרוטוקולים; אגודה שיתופית-     מושבי הפועל המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14533: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00652:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                            משק, ערר, בקורת- ועדות - איגוד המושבים :  שם התיק 

משותף                                                   , מוניציפאלי 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרוטוקולים; ועדות- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   575- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         חקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00653:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      תקציב; רמות שפירא; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00654:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

כסלו     , 19, נ"אדר אב תש, 21-20. בתיק ידיעון ותיקי בני עקיבא מס:       הערות 

ט       "תשמ, 15,ט"אדר ניסן תשמ, 16, נ"תשרי כסלו תש, 18, נ"אדר תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;            ידיעון ותיקי בני עקיבא באירופה; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14536: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00655:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התור                         , ישיבות שונות , מלגות, מחלקת חינוך ודת:  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ישיבת הר עציון; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                    קרן מושבי הפועל המזרחי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                 אולפנות; אגודה ללימוד תורה בהתישבות-     התור  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14537: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00655:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   576- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

התור                          , ישיבות שונות, מלגות, מחלקת חינוך ודת:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                            ש מיכאל יעקב חזני"קרן מלגות ע;     מכון התורה והארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00656:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הצפון                          , הגליל, חבל התיכון- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00657:        מספר תיק200: מספר מחזור 

יגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראלב                                : שם יחידה 

אישי                                                    - בנצקי אלי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              בנצקי אלי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00658:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הסוכנות היהודית                                                     :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 54:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   577- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00659:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המועצה לחילופי נוער                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 57:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המועצה לחילופי נוער; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00660:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מלגות חזני                                         - משרד הדתות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 62:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                          1992, 1977- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             משרד הדתות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                       תקציב; ש מיכאל יעקב חזני"    קרן מלגות ע 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00661:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

עובד נוער קהילתי                                             - ק "ענ:  שם התיק 

                                                 67:               סימול מקורי 

.                                       תיק טפסי דוגמא  ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                עובד נוער קהילתי[ק "ענ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00662:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   578- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

חינוך מבוגרים                                                       :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 66:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תקנון; חינוך מבוגרים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00663:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא בישראל:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תאריך התיק משוער                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00664:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן מושבי הפועל המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1996-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קרן מושבי הפועל המזרחי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    חוזים]; מושב[    כפר חנניה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00665:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                      אמונה, שרות לאומי, שונות, יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

ועדות האגוד                                           , תרבות תורנית 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   579- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שרות לאומי; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                     ועדות- איגוד המושבים ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00666:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מלגות לימוד]; מועצה אזורית[חוף עזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00667:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                             - לב השרון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מועצה אזורית[לב השרון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00668:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית                                              - מודיעים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים]; מועצה אזורית[מודיעים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00669:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   580- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מטה יהודה מועצה אזורית                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים]; מועצה אזורית[מטה יהודה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00670:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

יוצא                                      / התכתבות נכנס , פרויקטים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חות"דו; כספים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00671:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                                 - אלעזר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חות"דו]; ישוב קהילתי[אלעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00672:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - בדולח :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   581- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                           מושב[בדולח ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00673:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בית הגדי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית הגדי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00674:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בית מאיר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                מושב[בית מאיר ; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00675:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - בית עוזיאל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      מושב[בית עוזיאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00676:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                           - מצפה הושעיה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   582- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              ישוב קהילתי[מצפה הושעיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00679:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - זמרת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              משרד החקלאות]; מושב[זמרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00680:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המשובים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - זרחיה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[זרחיה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00681:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - חזון :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[חזון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00682:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   583- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - חדיד :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בית משפט השלום]; מושב[חדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00683:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה שיתופית חקלאית                                       - חיספית :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00684:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - חמד :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             מושב[חמד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00685:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - טפחות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   584- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];               מושב[טפחות ; מועצת הלול; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00686:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - ם "יד רמב:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[ם "יד רמב; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00687:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - יונתן :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                בית אריזה[פירות הגולן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                                        מושב שיתופי[    יונתן  

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00688:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - ישעי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[ישעי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00689:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - גני טל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   585- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חקלאות]; מושב[גני טל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00690:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - גאולי תימן :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מינהל מקרקעי ישראל]; מושב[גאולי תימן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00691:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - גבעולים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];           מושב[גבעולים ; הסדר המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00692:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - גדיד :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[גדיד ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14575: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   586- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00693:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - גן אור :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תקציב]; מושב[גן אור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00694:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                          - גפן :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד החקלאות; בוררות]; מושב[גפן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00695:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - דלתון :  שם התיק 

                                  1995-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מושב[דלתון ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00696:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - רחוב :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   587- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                            מושב[רחוב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00697:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישוב קהילתי                                              - בר יוחאי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                   1994 - 1991, 1983- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 ישוב קהילתי[בר יוחאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00698:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                      - בן זכאי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בוררות]; מושב[בן זכאי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00699:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - בני דרום :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב שיתופי[בני דרום ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00700:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - ברקת :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   588- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מושב[ברקת ; מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                בוררות;     תנועת מושבי העובדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00701:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - בית גמליאל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בוררות]; מושב[בית גמליאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00702:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חקלאות]; מועצה אזורית[חוף עזה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00703:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזתה                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חקלאות]; מועצה אזורית[עזתה ;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   589- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00704:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מועצה אזורית[שפיר ; פרוטוקולים; קליטת עליה;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00705:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                     מועצה אזורית[חבל יבנה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00706:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                   1991 - 1990, 1985- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים]; מועצה אזורית[מטה יהודה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00707:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   590- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מלגות לימוד]; מועצה אזורית[מרום הגליל ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00708:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חילוניים- דתיים ]; מועצה אזורית[לב השרון ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00709:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פרסומים]; מועצה אזורית[שפיר ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00710:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                      מועצה אזורית[עמק לוד ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00711:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   591- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מועצה אזורית עמק חפר                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                  מושב[גאולי תימן ; עמק חפר;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00712:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית עזתה                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יהודי ברית המועצות; קליטת עליה]; מועצה אזורית[עזתה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00713:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מרום הגליל                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                   מועצה אזורית[מרום הגליל ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00714:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מנשה                                                   :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              מועצות מקומיות;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   592- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00715:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    רבני שכונות ומושבים; בנצקי אלי]; מועצה אזורית[מטה יהודה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00716:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קליטה במושבים                                                       :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש]; ישוב קהילתי[עופרים ;     איגוד המושבים 

];    מושב[בדולח ]; ישוב קהילתי[כרמי צור ]; מושב[כפר חנניה ]; מושב[    נצר חזני  

];           ישוב קהילתי[נוה דניאל ]; מושב[מורג ]; מושב[גן אור ]; מושב[    גדיד  

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00718:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית לב השרון                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                     מועצה אזורית[לב השרון ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00719:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   593- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים]; מועצה אזורית[שפיר ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00720:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת בית שאן                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       בתי כנסת]; מועצה אזורית[בקעת בית שאן ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00721:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה מקומית                                           - מרום הגליל :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מושב[כלנית ]; מושב[טפחות ]; מועצה אזורית[מרום הגליל ;     איגוד המושבים 

;                                             חקלאות; מלגות לימוד;     חוק הגליל 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00722:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית בקעת הירדן                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           מועצה אזורית[בקעת הירדן ; חקלאות;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   594- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00723:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חבל יבנה                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                     מועצה אזורית[חבל יבנה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00724:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית מטה יהודה                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     כספים; חקלאות]; מועצה אזורית[מטה יהודה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00725:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית חוף עזה                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חקלאות]; מועצה אזורית[חוף עזה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00726:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד  המושבים של הפועל המזרחי בישראל                               : שם יחידה 

מועצה אזורית עמק לוד                                                :  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  

   595- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                                      מועצה אזורית[עמק לוד ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00727:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצה אזורית רמת הגולן                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                   רמת הגולן;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00728:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מועצות אזוריות                                                      :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     ההתישבות העובדת[ארגון המועצות האזוריות;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00729:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

כפר שמאי                    , עלמה, עזריאל, פסגות, נצר חזני- מושבים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         מושב[עזריאל ]; ישוב קהילתי[פסגות ]; מושב[נצר חזני ;     איגוד המושבים 

;                                    ספרי תורה]; מושב[כפר שמאי ]; מושב[    עלמה  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00730:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב עוזה                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   596- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מפות; חקלאות; בוררות]; מושב[עוזה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00731:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                 - כרם בן  זמרה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                          מושב[כרם בן זמרה ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00732:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מחסיה                                 , מירון, מלילות, מורג- מושבים :  שם התיק 

                                                    1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];      מושב[מחסיה ]; מושב[מירון ]; מושב[מלילות ]; מושב[מורג ;     איגוד המושבים 

;                                                                      חוק הגליל 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00733:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - אבני איתן :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    בוררות]; מושב[אבני איתן ;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   597- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00734:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המשובים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - אבן שמואל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                     ישוב קהילתי[אבן שמואל ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00735:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - אביעזר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                           מושב[אביעזר ; קליטת עליה;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00736:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - אחיעזר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[אחיעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00737:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                        - אחוזם :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   598- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חקלאות; בוררות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00738:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - אלוני הבשן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הפועל המזרחי בישראל]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00739:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                   - אלוני הבשן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חקלאות]; מושב שיתופי[אלוני הבשן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00740:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - איתן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00743:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   599- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מושב                                                       - אביעזר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[אביעזר ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                         המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00744:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - אבני איתן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בוררות]; מושב[אבני איתן ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00745:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                    - אבן שמואל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00746:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                     - נצר חזני :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   600- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         כספים; בוררות]; מושב[נצר חזני ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00747:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - נועם :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב[נועם ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00748:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                       - עזריאל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          מושב[עזריאל ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00749:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - עלמה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מועצת הפירות; חקלאות]; מושב[עלמה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                  רבני שכונות ומושבים; משרד הדתות; בית המשפט המחוזי;     בוררות 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00750:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מושב                                                         - עוזה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   601- 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  

;      כספים; תקנות; חקלאות]; מושב[עוזה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

];                                   ישוב קהילתי[פסגות ]; מועצה אזורית[    שפיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14839: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00751:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14840: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00751:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       קרן קיימת לישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00752:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מינהל מקרקעי ישראל                                                  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מינהל מקרקעי ישראל; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   602- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00753:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מכון התורה והארץ                                                    :  שם התיק 

                                  1996-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מכון התורה והארץ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00754:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המכון לחקר החקלאות על פי התורה                                      :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המכון לחקר החקלאות על פי התורה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                       ימי עיון 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00755:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

מרכז תורני                                             - אורות הנגב :  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                מרכז תורני- אורות הנגב ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14845: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00756:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית                                          " הדרת:  "שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   603- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרוטוקולים; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14846: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00756:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה להדרכה תורנית                                          - הדרת :  שם התיק 

                                  1995-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקציב; הדרכה רוחנית תורנית- הדרת ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                    מלגות לימוד;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14847: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00757:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרותי דת במושבי הפועל המזרחי של איגוד המושבים                       :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ספרי תורה; בתי כנסת; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14848: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00757:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

שרותי דת במושבי הפועל המזרחי של איגוד המושבים                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בתי כנסת; ספרי תורה; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14849: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   604- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      1    (  2:              מספר כרכים00758:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה ללימוד תורה                                            " התור:  "שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14850: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00758:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

אגודה ללימוד תורה בהתישבות                                   " התור:  "שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00759:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

תלמודי תורה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אגודה ללימוד תורה בהתישבות- התור ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00760:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

המרכז לציונות דתית                                           - מעלה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   605- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המרכז לציונות דתית- מעלה ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00761:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

]                                    דיון בנושא האוטונומיה- ל "המפד:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                          בחירות פנימיות- ל "מפד; בן נתן רפאל;     בחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00762:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

בחירות לרשויות המקומיות                                     - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1998-           עד1997-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מועצות מקומיות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                 בוכניק דוד; ל"מפד;     בחירות לרשויות המקומיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00763:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                - ז "הפוהמ- המזרחי :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                ההסתדרות הציונית העולמית;     הועד הפועל הציוני 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14856: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   606- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00764:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

א                                        "י-הועידה ה- איגוד המושבים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יא-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00765:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

,                        ועדות הכנה- ב של איגוד המושבים "י- הועידה ה:  שם התיק 

החלטות                                                               

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יב-הועידה ה- איגוד המושבים ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00766:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ישיבת ההסדר מעלות                                      , מושבי האגוד:  שם התיק 

                                  1997-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  מושב[ברקת ; בוררות; ישיבת הסדר מעלות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;              רבני שכונות ומושבים]; חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל020:                  מספר יחידה14859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00767:        מספר תיק200: מספר מחזור 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי בישראל                                : שם יחידה 

ל                                      "ש גרשון נדיבי ז"קרן מילגות ע:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   607- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                נדיבי חיים; מלגות לימוד; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

--------------------------------------------------------------------------------

                                             1967: כ פריטים"סה 

                                            86.11: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                             1967:   כ מלאי"סה 




