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" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 1 -

-------------------------------------------------------------------------------*
;200
מי
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9627 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00001 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,תקנון[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1990 :
תאריך התיק :תשי"ז  -תש"ך.
הערות:
1956

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1960

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; תקנון;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9628 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00002 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס /יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1991 :
תאריך התיק :תשכ"א
הערות:
1960

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1961

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9629 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00003 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,מ.ח .שפירא  -יובל העשור למפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1992 :
תאריך התיק :תשכ"ב
הערות:
1961

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1962

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; שפירא משה חיים;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9633 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00004 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל

"
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-------------------------------------------------------------------------------שם התיק] :חוקת המפד"ל והרשות המבקרת ,סימפוזיונים  -המשמרת
הצעירה ,הקונגרס הציוני[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1993 :
תאריך התיק :תשכ"ג.
הערות:
1962

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1963

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; המשמרת הצעירה ]המזרחי[; קונגרסים ציוניים; חוקה;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ב;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9634 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00005 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,הועידה ה-ב' של המפד"ל ,חוקת
המפד"ל והרשות המבקרת[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2003 :
תאריך התיק 1972-1973 ,1963-1964 :תשכ"ד ,תשל"ג
הערות:
1963

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1973

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוקה; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ב;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9651 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00006 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,ועד עובדי התנועה ,תקנות,
פרוטוקולים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1996 :
תאריך התיק :תשכ"כ  -תשכ"ו .בתיק א.חוקת העובדים של הפוהמ"ז
הערות:
ב .קופת תגמולין כללית של עובדי הפוהמ"ז ,תזכיר ותקנות.
1964

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1966

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; תקנות; ישיבות תיכוניות; חוקה;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9652 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00007 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :התכתבות נכנס/יוצא ,חוגי הצעירים ,אור עקיבא[
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-------------------------------------------------------------------------------1967
 1965עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1997 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; אור עקיבא; חוגי הצעירים ]סיעה[;
מפד"ל  -החוג הרעיוני המרכזי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9653 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00008 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי
שם התיק] :מו"מ קואליציוני ,סימפוזיון על הנוער[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1998 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1965

1

1968

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קואליציה; המר זבולון; חינוך דתי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9676 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00009 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק ,1978 ,1967-1968:תשכ"ח-תשכ"ט ,תשל"ט
הערות:
1967

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9677 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00010 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,המפד"ל  -הועידה ה-ג' ,כנסים,
המשמרת הצעירה וחוגי הצעירים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק ,1978 ,1968-1969 :תשכ"ח-תשכ"ט ,תשל"ט
הערות:
1968

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1978

"
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-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; נח"ל דקלה; פרוטוקולים;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ג; חוגי הצעירים ]סיעה[; המשמרת הצעירה ]מפד"ל[;
חוקה;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9678 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00011 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2001 :
תאריך התיק ,1969-1971 ,1966 ,1959 :תש"ל  -תשל"א
הערות:
1959

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1971

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קוק צבי יהודה הכהן; ישיבת כפר הרא"ה;
ראשון לציון;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9679 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00012 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,אמנת צעירי המפד"ל ,אבוחצירא
אהרון[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2001 :
תאריך התיק :תשל"א.
הערות:
1970

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1971

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; אבוחצירא אהרן; המשמרת הצעירה ]מפד"ל[; כספים;
תקנות; תקנון; חילול שבת;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9680 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00013 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,בני דרום ,קטעי עתונות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק ,1971-1972 ,1969 :תשל"ב.
הערות:
1969

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; המר זבולון; בן מאיר יהודה;

"
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-------------------------------------------------------------------------------בני דרום ]מושב שיתופי[; תקנון; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9687 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00014 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,חוקה ותקנון ,הכנסת השישית ,הגוש
לליכוד ותמורה ,שרות לאומי[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2004 :
תאריך התיק :תשל"ג-תשל"ד
הערות:
1972

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1974

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוקה; תקנון; פרוטוקולים; הכנסת הששית;
הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[; שרות לאומי;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9690 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00015 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,חוגי הצעירים במפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2007 :
תאריך התיק ,1977 ,1973-1975 :תשל"ד-תשל"ה ,תשל"ז
הערות:
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1977

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; נריה משה צבי; חוגי הצעירים ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9691 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00016 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2005 :
תאריך התיק :תשל"ה.
הערות:
1974

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;

1975

-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9693 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00017 :
מספר מחזור100 :

"
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-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,מועצות דתיות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2006 :
תאריך התיק :תשל"ו.
הערות:
1975

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1976

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הצפה  -עתון יומי; מועצות דתיות; שדרות;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9694 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00018 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2009 :
תאריך התיק ,1979 ,1976-1977 ,1971 :תשל"א ,תשל"ו-תשל"ז ,תשל"ט
הערות:
1971

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1979

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; דרוקמן חיים; הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9695 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00019 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2010 :
תאריך התיק :תש"מ
הערות:
1978

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1980

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9696 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00020 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,הסתדרות ציונית עולמית ,בית
רימון[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2012 :
תאריך התיק :תשמ"ב-תשמ"ג
הערות:
1982

עד-

1982

"
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-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; ההסתדרות הציונית העולמית  -דור ההמשך;
בית רימון;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9697 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00021 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,אמונה ,ההסתדרות הכללית[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2013 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1976

1

1983

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים;
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9699 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00022 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2013 :
תאריך התיק :תשמ"ד.
הערות:
1983

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1983

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9701 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00023 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים יוצא ,מפד"ל  -הועידה ה-ה'[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2014 :
תאריך התיק :תשמ"ה.
הערות:
1984

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה ה-ה;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 8 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9730 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00024 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :בחירות לכנסת ,פרוטוקולים ,חבר הרבנים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1988 :
תאריך התיק - 1978 ,1959 ,1947 :תש"ז ,תש"כ ,תשל"ח
הערות:
בתיק חומר סודי האסור לפרסום.
1947

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1958

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; טכורש כתריאל פישל; חבר הרבנים בישראל;
פרוטוקולים; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9731 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00025 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :בחירות לכנסת החמישית[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1991 :
תאריך התיק :תשכ"א.
הערות:
1961

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1961

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת החמישית; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9732 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00026 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,ועדת הבחירות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1995 :
תאריך התיק :תשכ"ה.
הערות:
1965

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1965

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9733 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00027 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 9 -

-------------------------------------------------------------------------------שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,ועדת הבחירות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1996 :
תאריך התיק :תשכ"ו.
הערות:
1965

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1966

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9734 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00028 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,ועדת הבחירות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1998 :
בתיק חוברת בשם  -חוקת הבחירות לועידת התנועה.
הערות:
תאריך התיק :תשכ"ח
1968

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1968

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; חוקה;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9735 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00029 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,בחירות לכנסת השביעית[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
תאריך התיק :תשכ"ט.
הערות:
1965

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; בחירות לכנסת; תקציב; הכנסת השביעית;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9736 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00030 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :בחירות לכנסת השביעית ,הודעות לעתונות[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
תאריך התיק :תשכ"ט.
הערות:
1965

עד-

1969

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 10 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; תקשורת; הכנסת השביעית;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9737 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00031 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,מצעים ,פרוטוקולים ,כרזות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2000 :
תאריך התיק - 1970 ,1960 ,1958-1959 ,1944 ,1927 :תרפ"ז ,תש"ד,
הערות:
תשי"ט ,תש"ך ,תש"ל .ראה תקציר.
1927

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1970

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קוק אברהם יצחק הכהן; נריה משה צבי; חוקה;
פרוטוקולים; כרזות;
בתיק כרזות של רשימת תורה ועבודה  -הפועל המזרחי משנת תש"ד הקוראות להצביע
לרשימה"ו" ושני עותקים של מצע רשימת תורה ועבודה הפועל המזרחי לקראת הבחירות
לאסיפת הנבחרים הרביעית.
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9739 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00032 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,הכנסת השביעית ,מצעים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2000 :
תאריך התיק :תש"ל .בתיק חוברת פנימית ולא לפרסום  -סקירה
הערות:
סטטיסטית ונתוח נתוני הבחירות לכנסת השביעית.
1969

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1970

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מצעים; הכנסת השביעית; ירושלים;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9740 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00033 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,בחירות לכנסת[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2001 :
תאריך התיק :תשל"א.
הערות:
1971

זמן השאלה 21

עד-

1971

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 11 -

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

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9741 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00034 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,מפד"ל  -הועידה ה-ד'[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2014 :
תאריך התיק1984 ,1978 ,1976 ,1974 ,1973 ,1972 ,1971 :
הערות:
תשל"ב ,תשל"ג ,תשל"ד ,תשל"ז ,תשל"ח ,תשמ"ה
1971

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוקה; פרוטוקולים; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9742 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00035 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :פרוטוקולים של ועדת הבחירות המרכזית[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק :תשל"ב.
הערות:
1972

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9743 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00036 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :המפד"ל  -הועידה ה-ד' ,פרוטוקולים[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1971

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9744 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 12 -

-------------------------------------------------------------------------------) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00037 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,מפד"ל  -הועידה ה-ד'[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2003 :
תאריך התיק :תשל"ב-תשל"ג
הערות:
1971

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1973

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוקה; פרוטוקולים; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9746 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00038 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,הכנסת התשיעית[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2007 :
תאריך התיק ,1976-1977 ,1973 ,1959 :תשי"ט ,תשל"ג ,תשל"ו-תשל"ז
הערות:
1959

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1977

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת התשיעית;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9747 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00039 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :ועדת הבחירות המרכזית ,הכנסת העשירית[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2014 :
תאריך התיק :תשמ"א-תשמ"ד.
הערות:
1981

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת העשירית; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9748 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00040 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :חוגי הצעירים של הפוהמ"ז ,המשמרת הצעירה של המזרחי[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1979 :
תאריך התיק ,1946-1949 ,1944 ,1935 :תרצ"ה ,תש"ד ,תש"ז-תש"ט.
הערות:
1935

עד-

1949

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 13 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוגי הצעירים ]סיעה[; המשמרת הצעירה ]המזרחי[;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9749 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00041 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,המשמרת הצעירה של המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1986 :
תאריך התיק - 1956 ,1955 ,1951-1953 ,1949 :תש"י ,תשי"א-תשי"ג,
הערות:
תשט"ו ,תשי"ז
1949

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1956

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; המשמרת הצעירה ]מפד"ל[;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9750 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00042 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,המשמרת הצעירה של המפד"ל ,חוגי
הצעירים[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2006 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1956

1

1976

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; המשמרת הצעירה ]מפד"ל[; חוגי הצעירים ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9751 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00043 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,המשמרת הצעירה וחוגי הצעירים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2004 :
תאריך התיק :תשל"א  -תשל"ד.
הערות:
1970

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1974

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוגי הצעירים ]סיעה[; המשמרת הצעירה ]מפד"ל[;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 14 -

-------------------------------------------------------------------------------הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9752 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00044 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :פרוטוקולים  -ועדת הסברה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
תאריך התיק :תשכ"ט.
הערות:
1969

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9753 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00045 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מחלקת הסברה  -הודעות לעתונות ,הערכות לבחירות
לכנסת ה[7-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
תאריך התיק :תשכ"ט.
הערות:
1969

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השביעית; רפאל יצחק;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9754 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00046 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :הודעות לעתונות מאת חברי כנסת ופעילי המפד"ל
בנושאים :הכנסת ה ,7-חינוך דתי ,קליטת עליה[.
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2000 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1969

1

1970

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בורג יוסף; הכנסת השביעית; נריה משה צבי;
שאקי אבנר חי; חזני מיכאל יעקב; חינוך דתי; קליטת עליה; רפאל יצחק;
המר זבולון; סנהדראי טובה;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9755 :

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

"

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 15 -

-------------------------------------------------------------------------------) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00047 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :הודעות לעתונות בנושאי דת וחינוך דתי[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2001 :
תאריך התיק :תש"ל  -תשל"א.
הערות:
1970

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1971

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; צה"ל; תקציב; סטאטוס קוו ]דת[; רפאל יצחק;
חינוך דתי;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9756 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00048 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מחלקת ההסברה  -הודעות לעתונות בנושאי דת ,גיור,
שרות לאומי[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2003 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1971

1

1973

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מיהו יהודי; גורן שלמה; גיור; שרות לאומי;
חילול שבת;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9757 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00049 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2003 :
תאריך התיק :תשל"ג.
הערות:
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1973

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9758 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00050 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא ,יהודי בריה"מ[
תאריך התיק מ-

1974

עד-

1976

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 16 -

-------------------------------------------------------------------------------פתוח לעיון בשנת2006 :
תאריך התיק :תשל"ד-תשל"ו
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; יהודי ברית המועצות;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9760 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00051 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :דף למסביר בנושאים :צה"ל ושרות לאומי ,סטאטוס קוו,
חינוך דתי ,מיהו יהודי ,תקציב[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2000 :
תאריך התיק :תשל"א .ראה תקציר.
הערות:
1970

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1970

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרסומים; תקציב; צה"ל; חינוך דתי;
סטאטוס קוו ]דת[; שרות לאומי; מיהו יהודי;
בתיק הפרסומים הבאים :דרכנו  -בטאון המפד"ל רמת גן מתאריך תשרי תשל"א ,מה חדש
בתנועה מתאריך תשרי תשל"א ,למסביר ולפעיל מס 3 .בהוצאת מטה ההסברה של המפד"ל,
עיקור מול ייקור בהוצאת המחלקה להסברה בכתב של המפד"ל ,ודף למסביר ממס.1-6 .
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9762 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00052 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
תאריך התיק :תשכ"ז  -תשכ"ט
הערות:
1967

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9959 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00053 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :הכנסת השביעית  -בחירות  - 1969שודר בקול ישראל[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :

1969

עד-

1969

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 17 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השביעית; תקשורת;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9960 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00054 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :קטעי עתונות  -חוגי הצעירים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק :תשל"ב.
הערות:
1972

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוגי הצעירים ]סיעה[; ורהפטיג זרח; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9962 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00055 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :התכתבות נכנס/יוצא ,קטעי עתונות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2017 :
תאריך התיק :תשמ"ז.
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1987

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השביעית; מצעים; תקשורת; קטעי עתונות;
סיעת מפד"ל בכנסת; חינוך דתי; שרות לאומי; חילול שבת;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9965 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00056 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :התכתבות נכנס/יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק - 1976 :תשל"ז - 1987-1989 ,תשמ"ז-תשמ"ט
הערות:
בתיק  -בטאון המחנה הציוני המתחדש ,גליון מס1987.8.10 ,1.
1976

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; חבר הרבנים בישראל;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 18 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9968 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00057 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :קטעי עתונות  -צעירי המפד"ל[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1969

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; המר זבולון; חוגי הצעירים ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9969 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00058 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :קטעי עתונות  -הכנסת השביעית[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1969

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הרבנות הראשית לישראל; חינוך דתי;
הכנסת השביעית;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9970 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00059 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :הכנסת השמינית  -כרזות ,חומר תעמולה לבחירות[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2003 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1973

1

1973

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השמינית; חילול שבת; כרזות;
-------------------------------------------------------------------------------7
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9971 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00060 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מכתבים נכנס/יוצא[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2001 :

1967

עד-

1971

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 19 -

-------------------------------------------------------------------------------תאריך התיק ,1971 ,1967-1968 :תשכ"ז-תשכ"ח
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9973 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00061 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי
שם התיק] :הכנסת השביעית  -פרסומים לקראת הבחירות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1999 :
תאריך התיק :תשכ"ט.
הערות:
1969

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1969

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השביעית; בחירות לכנסת; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9974 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00062 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית דין התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק ,1971-1972 ,1967 :תשכ"ז ,תשל"א-תשל"ב
הערות:
1967

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9976 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00063 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -הועידה ה-ד' ,בית דין התנועה ,מכתבים נכנס/
יוצא[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2004 :
תאריך התיק :תשל"ג-תשל"ד.
הערות:
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1974

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 20 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון; חוגי הצעירים ]סיעה[;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9978 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00064 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית הדין של התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2004 :
תאריך התיק :תשל"ג  -תשל"ד
הערות:
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1974

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9979 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00065 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית הדין של התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק - 1978 ,1976 ,1975 ,1974 ,1973 ,1972 ,1971 :תשל"א
הערות:
תשל"ב ,תשל"ג ,תשל"ד ,תשל"ה ,תשל"ו,תשל"ח
1971

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9980 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00066 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית הדין של התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק ,1978 ,1976-1977 :תשל"ו-תשל"ז ,תשל"ח.
הערות:
1976

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9982 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00067 :
מספר מחזור100 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 21 -

-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית הדין של התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק :תשל"ז-תשל"ח
הערות:
1977

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון;
מפד"ל  -אמוני התנועה ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9984 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00068 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית דין של התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק :תשל"א  -תשל"ב.
הערות:
1971

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוקה; מפד"ל  -בית הדין העליון; בוררות;
בית המשפט המחוזי; חוגי הצעירים ]סיעה[;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9986 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00069 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית הדין של התנועה ,תקנון[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק - 1978 ,1976 ,1973 :תשל"ג ,תשל"ו ,תשל"ח
הערות:
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; תקנון; מפד"ל  -בית הדין העליון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9988 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00070 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית הדין של התנועה[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :

1972

עד-

1978

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 22 -

-------------------------------------------------------------------------------תאריך התיק ,1977-1978 ,1974-1975 ,1972 :תשל"ב ,תשל"ד-תשל"ה,
הערות:
תשל"ז-תשל"ח
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9990 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00071 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -בית דין של התנועה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2006 :
תאריך התיק :תשל"ו.
הערות:
1976

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1976

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון; חדרה;
-------------------------------------------------------------------------------9
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9993 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00072 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך [1986.7.21
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
הועידה הוקלטה ע"י חברת רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ.
הערות:
1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1986

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; שאקי אבנר חי;
דרוקמן חיים; שטרן אברהם; המר זבולון;
-------------------------------------------------------------------------------9
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9994 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00073 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך [1986.7.22
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
הועידה הוקלטה ע"י רקורד שרותי הקלטה בע"מ.
הערות:
1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1986

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 23 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; נריה משה צבי;
קרונה משה; שטרן קטן שרה; פולק יהודית; אבטבי אליעזר;
-------------------------------------------------------------------------------9
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9995 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00074 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך [86.7.23
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
הועידה הוקלטה ע"י רקורד שרותי הקלטה בע"מ.
הערות:
1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1986

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; בן מאיר יהודה;
פורת חנן;
-------------------------------------------------------------------------------9
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9997 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00075 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך [86.9.4
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

עד-

1986

1

1986

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; בורג יוסף;
המר זבולון; יהלום שאול; לוי יצחק; בן מאיר יהודה; אבטבי אליעזר;
-------------------------------------------------------------------------------9
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט9998 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00076 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך  ,86.9.18הועד
הפועל המאוחד[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
ראה תקציר.
הערות:

1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1986

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוקה; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; בן מאיר יהודה;
לוי יצחק;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 24 -

-------------------------------------------------------------------------------הסטנוגרמות הוקלטו ע"י רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ .בתיק  -א .חוקת המפקד והבחירות
לועידה הארצית השישית ולמועצות הסניפים של המפד"ל ב .מחברת רישום תשלומים
למוסדות ולאנשים שונים.
-------------------------------------------------------------------------------10
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10001 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00077 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך  - 87.4.30מושב
רעיוני אידיאולוגי חלקים א'-ב'[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2017 :
המשך ועידה ו' באחור של כמחצית השנה .הסטנוגרמות הוקלטו ע"י
הערות:
רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ.
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1987

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בן מאיר יהודה; פורת חנן; שאקי אבנר חי;
לנגנטל נחום; אונא משה; שטרן קטן שרה; ברנשטיין צבי; שטרן אברהם; דרוקמן חיים;
יהלום שאול; מלמד אברהם; שפירא יוסף; המר זבולון; לוי יצחק;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו;
-------------------------------------------------------------------------------10
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10003 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00078 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך  ,87.7.23המשך
הכנס הרעיוני אידיאולוגי[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2017 :
המשך הכנס הרעיוני אידיאולוגי באחור של  3חדשים .הסטנוגרמות
הערות:
הוקלטו ע"י רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ.
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1987

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בן צור שמריהו; שטרן קטן שרה; יהלום שאול;
לוי יצחק; שאקי אבנר חי; בן מאיר יהודה; בורג יוסף; המר זבולון;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו;
-------------------------------------------------------------------------------10
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10005 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00079 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך  - 87.12.24כנס
מושב אידיאולוגי שלישי של הועידה[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2017 :
המשך הכנס הרעיוני אידיאולוגי באחור של  5חדשים .הסטנוגרמות
הערות:
הוקלטו ע"י רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ.
1987

עד-

1987

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 25 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בן מאיר יהודה; ביבי יגאל; פורת חנן;
שאקי אבנר חי; יהלום שאול; שטרן אברהם; אונא משה; בורג יוסף; דרוקמן חיים;
שפירא יוסף; המר זבולון; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו;
-------------------------------------------------------------------------------10
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10007 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00080 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סטנוגרמות של הועידה ה-ו' מתאריך  - 88.3.23מרכז
ועידה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
המשך ועידה ו' שנפתחה לפני כשנה וחצי .הסטנוגרמות הוקלטו
הערות:
ע"י רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ.
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -בית הדין העליון; בן מאיר יהודה;
בן נתן רפאל; לוי יצחק; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10008 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00081 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -הועידה ה-ב' ,החלטות ועדות שונות ,מצע
הגוש לליכוד ותמורה ,סיעת "למפנה" ,חוקה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת1993 :
תאריך התיק :תשכ"ג.
הערות:
1963

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1963

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מצעים; הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[; למפנה ]סיעה[;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ב; חזני מיכאל יעקב;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10009 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00082 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :הועידה ה-ד',רשימות צירים ,חוקה ,ועדת הבחירות
המרכזית ,הרשימה המרכזית לאחדות התנועה ,סיעת "למפנה"[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
ראה תקציר.
הערות:

1968

עד-

1972

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 26 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הרשימה המרכזית לאחדות התנועה; חוקה;
הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[; למפנה ]סיעה[; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד;
בתיק  -א .חוקת הבחירות למועצות הסניפים ,ב .חוקת הבחירות לועידה ה-ד',
ג .דברים בכינוס לחידוש הרשימה המרכזית לאחדות התנועה ,ד .קוים למצע של
הרשימה המרכזית לאחדות התנועה ה .אגרת לחבר של הרשימה המרכזית לאחדות התנועה
בברכת שנה טובה מאת ד"ר ז .ורהפטיג.
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10010 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00083 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -הועידה ה-ד' ,שמות הצירים ,הגוש לליכוד
ותמורה ,כרזות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק :תשל"ג.
הערות:
1972

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד; כרזות;
הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[; מפד"ל  -הרשימה המרכזית לאחדות התנועה;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10011 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00084 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -הועידה ה-ד' ,רשימת מועמדים לועידה,
חוגי הצעירים ,סיעת "למפנה"[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק :תשל"ג.
הערות:
1972

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1972

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד; למפנה ]סיעה[;
חוגי הצעירים ]סיעה[; מפד"ל  -הרשימה המרכזית לאחדות התנועה;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10012 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00085 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -הועידה ה-ד' ,בחירת צירים לועידה ,חומר
תעמולתי ,רשימות מועמדים ,הגוש לליכוד ותמורה[

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 27 -

-------------------------------------------------------------------------------1972
 1972עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2002 :
תאריך התיק :תשל"ג .בתיק חוברת הסברה מטעם הגוש הגוש לליכוד
הערות:
ותמורה סניף ת"א  -יפו.
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הגוש לליכוד ותמורה ]סיעה[;
מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ד; מפד"ל  -הרשימה המרכזית לאחדות התנועה;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10013 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00086 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מפד"ל  -הועידה ה-ה' ,לשכת הועידה ,צירי הועידה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2008 :
תאריך התיק :תשל"ח.
הערות:
1978

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1978

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה ה-ה;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10015 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00087 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :מצע מימד  -חומר תעמולה לבחירות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט .בתיק :א .למה מימד  -מחנה המרכז
הערות:
הדתי .ב 12 .תשובות  -מימד ג .המפד"ל נטשה את דרך תורה ועבודה.
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מצעים; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10016 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00088 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :סקר עמדות חברי מפד"ל ,קליטת עליה ,שרות לאומי[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2007 :
תאריך התיק - 1974,1977 ,1973 :תשל"ג ,תשל"ה ,תשל"ז
הערות:
1973

עד-

1977

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 28 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קליטת עליה; שרות לאומי;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10017 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00089 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :כנס בנושא חוק ההפלות  -סטנוגרמה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2009 :
הכנס הוקלט ע"י רקורד  -שרותי הקלטה בע"מ.
הערות:
1979

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1979

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; חוק ההפלות; נריה רחל;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10019 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00090 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :המפד"ל  -מפגש רעיוני  -סטנוגרמה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2010 :
המפגש התקיים בבית סוקולוב בתאריך  1980.3.19והוקלט ע"י
הערות:
רקורד  -שרותי הקלטות בע"מ.
1980

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1980

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בורג יוסף;
-------------------------------------------------------------------------------11
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10020 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00091 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :המפד"ל  -ישיבת הנהלה  -סטנוגרמה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2003 :
ישיבת ההנהלה התקיימה בתאריך  - 1973.10.29הפרוטוקול נרשם
הערות:
ע"י חבר המתרגמים.
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1973

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; ורהפטיג זרח; רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 29 -

-------------------------------------------------------------------------------המר זבולון; בן מאיר יהודה; מלמד אברהם; גואלמן אלעזר; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10025 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00092 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10026 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00093 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בת ים; ביבי יגאל; שקדיאל לאה; כשרות; הכהן מנחם;
בחירות לכנסת; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10027 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00094 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; שאקי אבנר חי; בחירות לכנסת; דנינו דוד;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; עמיטל יהודה; המר זבולון; גלס דוד;
מיהו יהודי; בורג יוסף; אפרת ]מועצה מקומית[; חילול שבת; קטעי עתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 30 -

-------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10028 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00095 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; שאקי אבנר חי; מיהו יהודי;
המר זבולון; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; עמיטל יהודה; שפירא יוסף;
צה"ל; פורת חנן; שקדיאל לאה; הכנסת האחת עשרה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10029 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00096 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; שפירא יוסף; שאקי אבנר חי;
יוסף עובדיה; צה"ל; בחירות לכנסת; יהלום שאול; הכנסת האחת עשרה;
הכנסת השתיים עשרה; ביבי יגאל; המר זבולון; עמיטל יהודה; דנינו דוד;
-------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10032 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00097 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השתיים עשרה; קטעי עתונות;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; רפאל יצחק; חינוך דתי; בן מאיר יהודה;
שאקי אבנר חי; הרבי מלובביץ'  -ר' מנחם מנדל שניאורסון;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 31 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10033 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00098 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; חרדים; ביבי יגאל;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; בן מאיר יהודה; שאקי אבנר חי;
המר זבולון; הכנסת האחת עשרה; מלמד אברהם; המערך ]מפלגה[; חוק ההסמכה;
בנק המזרחי; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------13
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10035 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00099 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה; חרדים;
שאקי אבנר חי; פורת חנן; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
כך ]תנועה פוליטית[; היבנר יהודית; יהלום שאול;
ויצ"ו-הסתדרות עולמית לנשים ציוניות;
-------------------------------------------------------------------------------13
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10036 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00100 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות  -הנהגת המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השתיים עשרה; התחיה ]תנועה פוליטית[;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 32 -

-------------------------------------------------------------------------------שאקי אבנר חי; קטעי עתונות; היבנר יהודית; פורת חנן; בורג יוסף; הקבוץ הדתי;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; חרדים;
-------------------------------------------------------------------------------13
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10037 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00101 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; שאקי אבנר חי; בן צור שמריהו;
עמיטל יהודה; חרדים; הכהן מנחם;
-------------------------------------------------------------------------------13
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10038 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00102 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה; חינוך דתי;
המר זבולון; חרדים; בורג יוסף; יהלום שאול; שאקי אבנר חי; פורת חנן; לוי יצחק;
דרוזים; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; רפאל יצחק; הכהן מנחם; ערבים;
ביבי יגאל; מפלגת העבודה הישראלית; בן צור שמריהו;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------14
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10042 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00102 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21

עד-

1988

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

"

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 33 -

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

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; בורג יוסף; שאקי אבנר חי;
בן צור שמריהו; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; חינוך דתי;
-------------------------------------------------------------------------------14
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10043 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00103 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ה[12-
תאריך התיק מ-
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

עד-

1988

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------14
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10044 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00103 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה; התיישבות;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; שאקי אבנר חי; מיהו יהודי; חרדים;
-------------------------------------------------------------------------------14
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10046 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00104 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,בחירות לכנסת ,הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה; שאקי אבנר חי;
אגודת ישראל; שפירא יוסף; המר זבולון; לוי יצחק;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 34 -

-------------------------------------------------------------------------------ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------14
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10047 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00105 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הנהגת המפד"ל ,מיהו
יהודי ,חוק השבות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; עמיטל יהודה; מיהו יהודי;
בן מאיר יהודה; אגודת ישראל; המר זבולון; הכהן מנחם; בורג יוסף; חוק השבות;
שאקי אבנר חי; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
-------------------------------------------------------------------------------15
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10051 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00106 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הכנסת ה ,12-הנהגת
המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; שאקי אבנר חי; בורג יוסף; שפירא יוסף;
המר זבולון; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------15
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10053 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00107 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח.
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הליכוד ]מפלגה[; שאקי אבנר חי;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 35 -

-------------------------------------------------------------------------------המר זבולון; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אגודת ישראל;
מיהו יהודי; שפירא יוסף; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------15
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10054 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00107 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; הכנסת השתיים עשרה; הליכוד ]מפלגה[;
המר זבולון; שאקי אבנר חי; היבנר יהודית;
-------------------------------------------------------------------------------15
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10055 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00108 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות  -הכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; המר זבולון; שאקי אבנר חי;
פורת חנן; חוק איסור הונאה בכשרות; שטרן קטן שרה; היבנר יהודית;
-------------------------------------------------------------------------------16
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10061 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00109 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הנהגת המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; המר זבולון; פורת חנן; לוי יצחק;
אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 36 -

-------------------------------------------------------------------------------16
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10063 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00110 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות  -הכנסת ה[12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; המר זבולון; פתח תקוה; קונסרבטיבים;
היבנר יהודית; ביבי יגאל; אגודת ישראל; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------16
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10064 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00111 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הנהגת המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; גבעתיים; שאקי אבנר חי;
אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; יהודי הונגריה; המר זבולון; היבנר יהודית;
יהלום שאול;
-------------------------------------------------------------------------------16
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10065 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00112 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,הנהגת המפד"ל ואמונה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

שארית הפליטה; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; בורג יוסף; ירושלים;
קרל עדה; פתח תקוה; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; היבנר יהודית;
שאקי אבנר חי;
-------------------------------------------------------------------------------16
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10074 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00113 :
מספר מחזור100 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 37 -

-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר - ,קטעי עתונות ,הנהגת המפד"ל ואמונה[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; לוי יצחק; שאקי אבנר חי;
מועצות דתיות; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; האגודה להתנדבות בעם;
-------------------------------------------------------------------------------16
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט10075 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00114 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :לשכת הדובר  -קטעי עתונות ,חוק ההסמכה ,מיהו יהודי,
משרד הדתות ,חבר הרבנים[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט.
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קטעי עתונות; חבר הרבנים בישראל; יוסף עובדיה;
חוק ההסמכה; יהודי אתיופיה; אוניברסיטת בר אילן; משרד הדתות; שאקי אבנר חי;
מיהו יהודי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15371 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00001 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק] :בתי אבות[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
תאריך התיק :תשמ"ו
הערות:
1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בתי אבות;

1986

-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15372 :
) (1
מספר כרכים2 :
מספר תיק00002 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :הקונגרס היהודי העולמי

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 38 -

-------------------------------------------------------------------------------1974
 1973עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2004 :
תאריך התיק :תשל"ג  -תשל"ד )(1973-1974
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הקונגרס היהודי העולמי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15373 :
) (2
מספר כרכים2 :
מספר תיק00002 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :הקונגרס היהודי העולמי
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2015 :
תאריך התיק :תשל"ה  -תשל"ח ) ,(1975-1978תשמ"ה )(1985
הערות:
1975

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1985

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הקונגרס היהודי העולמי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15374 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00003 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין :רשות השידור
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ז  -תשמ"ח )(1987-1988
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; רשות השידור; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15375 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00004 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין :שלווה  -המשא ומתן עם משען
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט ) ,(1988-1989תשנ"א-תשנ"ב )(1991-1992
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1992

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 39 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בתי אבות; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15376 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00005 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין :יקירי העיר תל-אביב
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ז-תשמ"ח )(1987-1988
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; ברנשטיין צבי; תל אביב;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15377 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00006 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה12-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ז-תשמ"ט )(1987-1989
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת;
הכנסת השתיים עשרה; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------1
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15378 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00007 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין:קורות חיים ,נאום בועידת המפד"ל
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
תאריך התיק :תשמ"ז ) ,(1987תשמ"ט ) ,(1989תשנ"ג )(1993
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1993

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; סיעת מפד"ל בכנסת; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15379 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00008 :
מספר מחזור200 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין ]מפד"ל :המחלקה המוניציפלית ,חוג
"עוז ושלום"; מאמר עתונות לקראת ועידת המפד"ל[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ו ) ,(1986תשמ"ח-תשמ"ט )(1988-1989
הערות:
1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15380 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00009 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין :בחירות מוניציפליות '89
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לרשויות המקומיות; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15381 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00010 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין :מכתבים בודדים
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ז-תשמ"ח )(1987-1988
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15382 :
) (/
מספר כרכים1 :
מספר תיק00011 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :צבי ברנשטיין  -קופת חולים כללית
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ה ) ,(1985תשמ"ח ) ,(1988תשמ"ט )(1989
הערות:
1985

עד-

1989

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 41 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; קופת חולים כללית; ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15383 :
) (2
מספר כרכים1 :
מספר תיק00012 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :פרטיכלים של מטה הבחירות לשנת 1984
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2014 :
תאריך התיק :תשמ"ג-תשמ"ה )(1983-1984
הערות:
1983

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; סיעת מפד"ל בכנסת;
סיעת מפד"ל בכנסת  -פרוטוקולים; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15384 :
) (2
מספר כרכים2 :
מספר תיק00012 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :פרטיכלים של מטה הבחירות לשנת 1984
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2014 :
תאריך התיק :תשמ"ג-תשמ"ה )(1983-1984
הערות:
1983

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; סיעת מפד"ל בכנסת;
סיעת מפד"ל בכנסת  -פרוטוקולים; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15385 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00013 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
תאריך התיק :תשמ"ג-תשמ"ו ) ,(1983-1986תשמ"ט-תשנ"א )(1989-1991
הערות:
1983

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1991

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 42 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; יהודי ברית המועצות;
המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15386 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00014 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :רשימת "כך"
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
תאריך התיק :תש"ם ) ,(1980תשמ"ד )(1984
הערות:
1980

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת העשירית; הכנסת האחת עשרה;
כך ]תנועה פוליטית[; מצעים; כהנא מאיר;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15387 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00015 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :הרשימה המתקדמת לשלום
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2014 :
תאריך התיק :תשמ"ד )(1984
הערות:
1984

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1984

1

בחירות לכנסת; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת האחת עשרה;
הרשימה המתקדמת לשלום ]תנועה פוליטית[;
-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15388 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00016 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ביקורת  -מערכת הבחירות המוניציפליות ,תשל"ט
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2009 :
תאריך התיק :תשל"ט )(1978-1979
הערות:
1978

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1979

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לרשויות המקומיות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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-------------------------------------------------------------------------------2
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15389 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00017 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ביקורת :סניפים  -הכנסת ה10-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2011 :
תאריך התיק :תשמ"א )(1981
הערות:
1981

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1981

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת העשירית;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15390 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00018 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ביקורת :בחירות מוניציפליות 1989 -
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ט )(1989
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לרשויות המקומיות;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15391 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00019 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :טפסים ,חוזרים ]מפקד ,בחירות ,ביקורת[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תש"ם-תשמ"ב ) ,(1980-1982תשמ"ו ),(1986
הערות:
תשמ"ח-תשמ"ט )(1988-1989
1980

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לרשויות המקומיות; בחירות לכנסת;
ברנשטיין צבי;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15392 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00020 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ביקורת :סניפים  -הכנסת ה12-

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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-------------------------------------------------------------------------------1989
 1988עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט )(1988-1989
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; הכנסת השתיים עשרה; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15393 :
) \(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00021 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :בחירות לכנסת ה ,12-תשמ"ט ][1988
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט )(1988-1989
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15394 :
) (1
מספר כרכים2 :
מספר תיק00022 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ביקורת :בחירות לכנסת ה ,12-תשמ"ט ][1988
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט )(1988-1989
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------3
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15395 :
) (2
מספר כרכים2 :
מספר תיק00022 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ביקורת :בחירות לכנסת ה ,12-תשמ"ט ][1988
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט )(1988-1989
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1989

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
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-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15396 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00023 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה) 12-העתקים(
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק:
הערות:

עד-

1984

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

תשמ"ה ) ,(1984-1985תשמ"ז-תשמ"ט )(1987-1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15397 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00024 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-ערעורים על הגשת
הרשימות
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15398 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00025 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה:12-
קבלת רשימות ,חלוקת אותיות המפלגות
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15399 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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-------------------------------------------------------------------------------) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00026 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-סיעת המפד"ל
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ז-תשמ"ח )(2018
הערות:
1987

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
סיעת מפד"ל בכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------4
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15400 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00027 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-שידורי תעמולה
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח-תשמ"ט )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15401 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00028 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-הנחיות הועדה
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק:
הערות:

עד-

1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

תשמ"ח )(1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15402 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00029 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-תלונות נגד רשימות
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :

1988

עד-

1988

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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-------------------------------------------------------------------------------תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15403 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00030 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-שחרור ממילואים
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15404 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00031 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-ועדות הקלפי
וסדרי ההצבעה
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ו-תשמ"ח )(1986-1988
הערות:
1986

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15405 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00032 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-ספירת קולות
)סופית(
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

1988

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15406 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00033 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-מדגם הטלויזיה,
והתחברות למחשב הועדה
1988
 1984עד-
תאריך התיק מ-
תאריך התיק :תשמ"ד ) ,(1984תשמ"ח )(1988
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15407 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00034 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-משא ומתן
קואליציוני
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ב ,תשמ"ד ,תשמ"ח )(1988 ,1984 ,1982
הערות:
1982

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
הסכם קואליציוני;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15408 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00035 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-פרסומות
ומצע המפד"ל
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
סיעת מפד"ל בכנסת;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15409 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00036 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה ;12-ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה13-
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
תאריך התיק) 1989 :תשמ"ט(
הערות:
1989

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1989

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
הכנסת השלוש עשרה;
-------------------------------------------------------------------------------5
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15410 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00037 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-דיני הבחירות
לכנסת :תשל"ג ותשמ"ח ]*תוכן התיק הועבר לנספח[
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשל"ג ,תשמ"ח ).(1988 ,1973
הערות:
*תוכן התיק הועבר לנספח
1973

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
חוק הבחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15411 :
) (1
מספר כרכים2 :
מספר תיק00038 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-פרטיכלים מישיבות
נשיאות הועדה
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
סיעת מפד"ל בכנסת  -פרוטוקולים;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )
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דף מספר 50 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15412 :
) (2
מספר כרכים2 :
מספר תיק00038 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-פרטיכלים מישיבות
נשיאות הועדה
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
סיעת מפד"ל בכנסת  -פרוטוקולים;
-------------------------------------------------------------------------------6
 002מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט15413 :
) (1
מספר כרכים1 :
מספר תיק00039 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל
שם התיק :ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה :12-פרטיכלים מישיבות
מליאות הועדה
עד-

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק :תשמ"ח )(1988
הערות:
1988

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; בחירות לכנסת; הכנסת השתיים עשרה;
סיעת מפד"ל בכנסת  -פרוטוקולים;
--------------------------------------------------------------------------------

סה"כ פריטים160 :
 %פריטים מסה"כ פריטים.96 :
160
סה"כ מלאי:

