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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    300   מי    

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

      1:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה13: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תכתובת של בן מאיר                                   - הכנסת העשירית :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תקשורת; ל בכנסת"סיעת מפד; הכנסת העשירית;     בן מאיר יהודה 

;                                                 מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      2:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה15: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      8:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה16: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  התיישבות; חילול שבת; תל אביב; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

;                                         עתון יומי- הצפה ; הסכם שלום;     מצרים 

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

      1:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה22: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ל                                       "הכנסת העשירית הצעות חוק מפד:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 בית הדין הרבני; ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;                                                       חוק שיפוט בתי דין רבניים 

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

      1:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה23: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   חוק הדיינים; ל בכנסת"סיעת מפד; מלמד אברהם;     הכנסת העשירית 

;                      מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      1:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה24: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פתח תקוה; בתי כנסת; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      2:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה25: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                 בתיק גם איחולים ליהודה בן מאיר לקראת השנה החדשה:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ל"צה; הרבנות הראשית לישראל; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      3:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה26: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   מושב שתופי[שדמות מחולה ; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                 קרית שמואל; חדרה;     בתי כנסת 

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

      3:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה27: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קליטת עליה; רמת גן; ל"מפד; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                     צוותי מדע ותורה- מכון צמת ;     קרית שמואל 

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

      3:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה28: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 בתי אבות- תפארת בנים ; עתון יומי- הצפה ; פרוטוקולים; ל"    מפד 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה29: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                  הרב חיים דרוקמן והתיישבות יהודית:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קטעי עתונות; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; דרוקמן חיים;     התיישבות 

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

      4:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה30: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

שאילתות                               .הכנסת העשירית הצעות לסדר היום:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           חילול שבת; חברון; הצעות לסדר היום;     הכנסת העשירית 

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

      4:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה31: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הצעות החוק                                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חוק ביטוח בריאות ממלכתי; חוק הבחירות לכנסת;     הצעות חוק 

;                                             קראים;     חוק שיפוט בתי דין קראים 

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

      4:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה32: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חבר הרבנים בישראל; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

;   איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                                           ארגון ארצי של הרבנים המקומיים בישראל 

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

      5:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה33: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מושב[כפר אברהם ]; מושב[זרועה ]; מושב[רווחה ; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

;                          איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל]; מושב[    גן אור  

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

      5:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה34: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת דואר נכנס אבטבי                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מצרים]; מושב[דלתון ]; ישוב[מיתר ; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה35: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית אבטבי נאומים ושאילתות                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         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  

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

                                                 

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

;                             הכנסת; פרוטוקולים; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

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

      6:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה36: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות לסדר היום                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      נשים מוכות; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; הצעות לסדר היום;     הכנסת התשיעית 

;            אבטבי אליעזר; בן מאיר יהודה; בטחון- שומרון ועזה , יהודה;     תקשורת 

;    התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; רובין בן ציון; דרוקמן חיים;     שטרן קטן שרה 

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

      6:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה37: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית קואליציה                                              :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בן מאיר יהודה; מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה; קואליציה;     הכנסת התשיעית 

;                                                       חוק שיפוט בתי דין רבניים 

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

      6:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה38: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                        1973,1977-1979:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

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

      7:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה39: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה יוצא                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   האן אריה; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת התשיעית 

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

      7:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה40: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות חוק                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    חוק הבחירות לכנסת; חוק הירושה; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

;                        חוק החנינה; חוק הגנת הדייר;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

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

      7:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה41: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה נכנס                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בן מאיר יהודה; ל בכנסת"סיעת מפד; עליה; יהודי אתיופיה;     הכנסת התשיעית 

;                                                                       האן אריה 

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

      8:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה42: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

דואר סיעה יוצא נכנס                                                 :  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  

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

                                                 

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

;                          מיסיון; בן מאיר יהודה; האן אריה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      10:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה43: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תיק הקואליציה                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חוק שירות בטחון; חוק הגנת הדייר; הצעות חוק; קואליציה;     הכנסת העשירית 

;  חינוך; חילול שבת; חוק שעות עבודה ומנוחה; התיישבות;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;                     ל בכנסת"סיעת מפד; ישיבות הסדר;     ישיבות בני עקיבא בישראל 

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

      8:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה44: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       רמת הגולן; מועצות דתיות; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

;                  הרבנות הראשית לישראל; בית הדין הרבני; תקשורת;     ניתוחי מתים 

;                                 משרד הדתות; נתיבות;     חוק ירושלים בירת ישראל 

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

      9:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה45: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית סיעה דואר נכנס יוצא                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       בן מאיר יהודה; האן אריה; חוק ההפלות; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת העשירית 

;      לוד; בית חנוך עורים בירושלים; ישיבת הדרום; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

;                                                               חינוך ממלכתי דתי 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל003:                     מספר יחידה46: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חוק הגנת הדייר; חוק גיל הנשואין; חוק השבות; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;       ל"צה; חוק שעות עבודה ומנוחה]; הקדשות דתיים מוסלמיים[    חוק נכסי נפקדים  

;                                                                      בתי עלמין 

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

      10:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה47: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כללי                                 -הכנסת העשירית הצעות חוק פרטיות:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       חוק הירושה; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;            חוק ירושלים בירת ישראל]; הקדשות דתיים מוסלמיים[    חוק נכסי נפקדים  

;                                    ל"צה; הרבנות הראשית לישראל;     חוק הדיינים 

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

      10:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה48: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

)                                                 וטיפולים(התיישבות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מכללה לבנות- אורות ; מכון מאיר ללימודי היהדות; דרוקמן חיים;     התיישבות 

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

      10:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה49: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים סיעה                                       :  שם התיק 



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

    10- 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  

;        בתי עלמין; ראשון לציון; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

;                חוק הדיינים; בית הדין הרבני; משרד האוצר;     אוניברסיטת בר אילן 

;    חוק איסור הונאה בכשרות; חילול שבת; קואליציה; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;                                                            רבני שכונות ומושבים 

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

      11:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה50: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                "הכנסת התשיעית הצעות חוק פרטיות מפד:  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    חוק הדיינים; ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

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

      11:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה51: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                "הכנסת התשיעית הצעות חוק פרטיות מפד:  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוק שעות עבודה ומנוחה; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

;                                           ל"צה;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

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

      11:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה52: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הודעות לעיתונות                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         עליה; יהודי סוריה; ל בכנסת"סיעת מפד; הודעות לעתונות;     הכנסת התשיעית 

;                 נתיבי אוויר לישראל- אל על ; כשרות;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;                              ניתוחי מתים; רמת הגולן;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      11:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה53: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית הודעות לעיתונות                                       :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         עליה; יהודי סוריה; ל בכנסת"סיעת מפד; הודעות לעתונות;     הכנסת העשירית 

;    חקלאות; חוק איסור הונאה בכשרות; לבנון; חברון; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;               רמת הגולן; נתיבי אוויר לישראל- אל על ]; תנועה פוליטית[    התחיה  

;                                                        חוק ריבונות ישראל בגולן 

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

      11:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה55: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תיק ליחסי חוץ                                                       :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         משרד החוץ; ל"מפד; יחסי חוץ- ל "    מפד 

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

      11:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה56: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

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

      12:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה57: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      2:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  14-09-1983-     עד16-06-1982-   תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

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

      12:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה59: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר בורג                              "הכנסת העשירית נאומים ושאילתות ד:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         בית הדין הרבני; לוד; משרד הדתות; שאילתות; בורג יוסף;     הכנסת העשירית 

;                           משרד הפנים; חוק שירותי הדת היהודיים;     חוק הדיינים 

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

      12:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה61: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              אוניברסיטת בר אילן; מלמד אברהם;     הכנסת העשירית 

;         מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה]; אוניברסיטת בר אילן[ת "    פרוייקט השו 

;     איגוד נכי מחנות הנאצים; ל בכנסת"סיעת מפד; בתי כנסת]; ישוב קהילתי[    שילה  

;                                       אולפנת בית בלומה; שרות לאומי;     יד ושם 

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

      12:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה62: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ישיבת שעלבים; גוש עציון; רמות שפירא; מלמד אברהם;     הכנסת התשיעית 

;                           ישיבות הסדר; קרית שמונה]; מושב שיתופי[    ניר עציון  

;               מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      13:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה63: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית נאומים ושאילתות מלמד תיוק פנימי יוצא                  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       ל בכנסת"סיעת מפד; שאילתות; מלמד אברהם;     הכנסת העשירית 

;                                                          חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      13:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה65: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                ל בכנסת"סיעת מפד; מלמד אברהם;     הכנסת התשיעית 

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

      13:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה77: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

יהודה בן מאיר                                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         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  

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

                                                 

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

;      קרית ארבע; משרד החינוך והתרבות; ל"צה; ל בכנסת"סיעת מפד;     בן מאיר יהודה 

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

      13:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה78: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ                    "נשלחה אל ח, ל שרים וחברי כנסת"קריאה לראשי מפד:  [שם התיק 

]                                                            בן מאיר 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   ישוב[אלון מורה ; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"מפד;     בן מאיר יהודה 

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

      13:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה79: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מ קואליציה בן מאיר                                 "הכנסת העשירית מו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                        1977,1981,1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חוק שיפוט בתי דין רבניים; בן מאיר יהודה; קואליציה;     הכנסת העשירית 

;                         התיישבות; חוק איסור הונאה בכשרות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;               מכון מאיר ללימודי היהדות; חוק השבות;     חוק שירותי הדת היהודיים 

;                     בני עקיבא בישראל; ישיבות הסדר;     ישיבות בני עקיבא בישראל 

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

      13:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה80: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר בן מאיר                           "הכנסת העשירית נאומים ושאילתות ד:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה; שאילתות;     הכנסת העשירית 

;    לבנון; מלחמת שלום הגליל; חילול שבת; פתח תקוה; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;                                   הסכם שלום; ירדן; ל"צה; עליה;     יהודי סוריה 



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

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

                                                 

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

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה82: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ועדת כספים                  , מדיניות כללית, תכנון כללי: מאיר-ר בן"ד:  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              קרית ארבע]; הכנסת[ועדת הכספים ;     בן מאיר יהודה 

;        איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל; גבעת וושינגטון-     כפר הנוער הדתי  

;                                                        חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה83: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                                -ר בן"תיק כללי ד:  שם התיק 

                                  1983-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                   1974-1976,1979,1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               סיני]; תנועה פוליטית[התחיה ; קרית ארבע; תקציב;     בן מאיר יהודה 

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה84: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

אבטבי                                                            ' א:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                   אבטבי אליעזר 

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה85: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ אבטבי פרחים                                                     "ח:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       חקלאות;     אבטבי אליעזר 

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה87: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ אבטבי מים                                                       "ח:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       חקלאות;     אבטבי אליעזר 

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה91: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

אבטבי                                          ' כ א"הכנסת העשירית ח:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               רמת הגולן; משרד החקלאות; חקלאות; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

];                        ישוב[מיתר ]; מושב[דלתון ]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה92: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית נאומים ושאילתות הרב דרוקמן                            :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        אסירי ציון; חוק השבות; הר הבית; דרוקמן חיים; שאילתות;     הכנסת העשירית 

;        משרד החינוך והתרבות; התנגדות למופעי בידור; עליה;     יהודי ברית המועצות 



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

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

                                                 

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

;    ארצות הברית; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן; ל"צה;     מלחמת שלום הגליל 

;                                                                     ביגון יוסף 

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

      14:            מספר מיכל003:                     מספר יחידה93: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

המר                             . הכנסת העשירית נאומים ושאילתות נכנס:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 אסירי ציון; ביגון יוסף; המר זבולון; שאילתות;     הכנסת העשירית 

;       שביתת מרצים- אוניברסיטאות ; הרבנות הראשית לישראל;     יהודי ברית המועצות 

;                                 גני ילדים ומעונות יום;     משרד החינוך והתרבות 

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

      14:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ מלמד אברהם                                                      "ח:  שם התיק 

                                  1984-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                   1975-1977,1982-1984:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ישיבת עטרת כהנים; ישיבת תקות יעקב; ת"ישיבת אדר;     מלמד אברהם 

;          חינוך חרדי; ישיבת נתיב מאיר; המפעל הלאומי למתנדבים בישראל-     שר אל  

;                      ישיבת הדרום]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

];                                                    מושב שיתופי[    ניר עציון  

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

רשימת חברות ממשלתיות                                                :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                 חברות ממשלתיות 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מסקנות ועידות הכנסת                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                             1981,1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  יהודי סוריה; הר הבית; חוק איסור הונאה בכשרות;     ועדות הכנסת 

;                                                 תקציב;     משרד החינוך והתרבות 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

רשום הצעות החוק                                                     :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                ל בכנסת"סיעת מפד;     הצעות חוק 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תוכן הפרוטוקולים                                                    :  שם התיק 

                                  1979-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                   1971-1973,1976-1979:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       קטעי עתונות; ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות חוק;     פרוטוקולים 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

"                                                         מכבית"דרך :  שם התיק 

                                  1985-           עד1976-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                   1976,1979,1983-1985:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   גני תקוה;     כביש דרך מכבית 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                        ת של סניפי חברה קדישא"דוחו:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                              1966,1977,1979,1983-1985:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                         מאזן[דין וחשבון כספי ;     חברה קדישא 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

חברה קדישא חיפה  דין וחשבון כספי                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                         מאזן[דין וחשבון כספי ;     חברה קדישא 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                   לובי תיירותי ולשכה להסעת תיירים:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; תיירות; ל בכנסת"    סיעת מפד 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

אתיופיה                                                             :  שם התיק 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                             1977,1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ל בכנסת"סיעת מפד; בחירות לכנסת; עליה; קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תיק אוטונומיה                                                       :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                        1976,1978-1979:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ל בכנסת"סיעת מפד; התיישבות; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תיק מפלגה                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוק הדיינים; הצעות חוק; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      15:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה113: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

                                                     4' תיוק שותף מס:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.     י שלום זילברפרב"בתיק גם מכתבי ברכות ומכתבי תנחומים שנשלחו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       זילברפרב שלום; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה117: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה דואר נכנס סיעה                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; קטעי עתונות; נתיבי אוויר לישראל- אל על ; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת האחת עשרה 

;                גבעת וושינגטון- כפר הנוער הדתי ; ערבים;     הפועל המזרחי בישראל 

;           אום אל פחם; הקבוץ הדתי]; בית מדרש למורים ולגננות[    גבעת וושינגטון  

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

      16:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ארגון ומדעי ניהול                   ."הכנסת האחת עשרה דואר נכנס סיעה:  שם התיק 

.                    חברת יועצים למנהל בתחום מדעי המחשב"-מ"יועצים בע 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

.              מ"ארגון ומדעי ניהול יועצים בע- בתיק רק פרסומים של :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התבוללות גיור כהלכה                                           /מסיון:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];                כת נוצרית[מורמונים ; יהודי אתיופיה; גיור; התבוללות;     מיסיון 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פנים                                                                :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                   1980,1983,1985-1986:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      כשרות; טבריה; מועצות דתיות; מכון התורה והארץ; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

;     הכנסת האחת עשרה]; כת נוצרית[מורמונים ; מיסיון; הכותל המערבי;     חילול שבת 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ מלמד                    "י שנשלח אל ח"תסקיר אודות מרכז בית יעקב בא:  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       קרית ארבע; מלמד אברהם;     מרכז בית יעקב 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

דנינו                                                         -כספים:  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                        1982,1984-1986:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בתי עלמין]; מאזן[דין וחשבון כספי ; חברה קדישא; דנינו דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                          אשקלון;     משרד החוץ 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה מסקנות ועידות                                       :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  צפת; ל"צה; בית שאן]; כת נוצרית[מורמונים ; מיסיון; דימונה;     הכנסת האחת עשרה 

;     באר שבע; תל אביב; ירוחם; מוסדות להשכלה גבוהה; כספים יחודיים;     מוסדות דת 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התנחלות יהודה ושומרון                                               :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                             1973,1978:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        תקציב; התנחלות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ דנינו                             "בקשות מוסדות  כנסת האחת עשרה חה:  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

.                כ דוד דנינו"מח) מכספים יחודיים(בקשות לסיוע כספי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בתי כנסת; ישיבות הסדר; כספים יחודיים; דנינו דוד;     הכנסת האחת עשרה 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

דנינו                                                        ' כ ד"ח:  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                        1982-1983,1987:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הכנסת האחת עשרה; הצעות חוק;     דנינו דוד 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

דנינו ועידת כנסת                                 -ועידה לפניות ציבור:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        פרוטוקולים; ועדות הכנסת; הכנסת האחת עשרה;     דנינו דוד 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה מסקנות ועידות הכנסת                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   חינוך; משרד החינוך והתרבות; ועדות הכנסת;     הכנסת האחת עשרה 

; ישיבות הסדר; ערבים; כשרות; אופקים; נשים מוכות; חקלאות;     מוסדות להשכלה גבוהה 

;                                               תל אביב; רשות השידור;     יד ושם 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                         ית ומקורות מים שבו'הכפר ג:  [שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         ית'כפר ג; חקלאות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה159: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ציוד                                                                :  שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      17:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה160: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

סיעה נכנס                                                           :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         בן מאיר יהודה; האן אריה; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                     הקבוץ הדתי 

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

      18:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה161: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ שיינמן                                                          "ח:  שם התיק 

                                  1980-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                   1975,1977-1978,1980:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  משרד הבריאות; חוק שירות בטחון; בית הדין הרבני;     שינמן פנחס 

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

      18:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מכתבים נכנסים ויוצאים                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                               רט יצחק; הכנסת השתיים עשרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      18:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                         "המפד- ועדת בחירות מרכזית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

חוקת הבחירות לועידות הארציות ולמועצות הסניפים של       - בתיק גם :       הערות 

).                  ט"תשל(חוקת התנועה- בתיק גם ).ג"אדר תשמ(ל"המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קטעי עתונות; חוקת התנועה; חוקת הבחירות; ועדת בחירות מרכזית- ל "    מפד 

;                  פרוטוקולים; ל"מפד; ברית המועצות; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;                                                     בחירות פנימיות- ל "    מפד 

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

      18:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                      ל"אירגון ותיקי התנועה של מפד:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                   1979-1982,1984-1986:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; ותיקי התנועה- ל "מפד; ל"    מפד 

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

      18:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                   פרוטוקולים, שאילתות, הצעות לסדר היום, הצעות חוק:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ל"מפד; פרוטוקולים; שאילתות; הצעות לסדר היום;     הצעות חוק 

;         הכנסת התשיעית; חקלאות; הרבנות הראשית לישראל;     חוק שעות עבודה ומנוחה 



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

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

                                                 

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

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                            פעילות כיתות שונות בישראל, ענייני דתות:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                             1977,1985:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                             כת נוצרית[מורמונים ; מיסיון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                      ענייני חינוך:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                             1982,1985:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                          חינוך 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                     ענייני חקלאות:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                        1975,1977,1982:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         הקבוץ הדתי;     חקלאות 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 



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

    28- 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  

;  ראשון לציון; אשקלון; עכו; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

;                             סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; ל"מפד;     פרוטוקולים 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                          ל בכנסת"לשכה של סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                             1985,1987:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ל"מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ל"מפד; עיירות פיתוח; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                        ישיבת סיעה:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             גיור; רפורמים; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

;                                      חוק השבות; ערבים;     מוסדות להשכלה גבוהה 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                       ישיבות סיעה:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; כשרות; רפורמים; חוק השבות; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                               ישיבת לשכה של הסיעה:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חינוך דתי; תקציב; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

;                                           ל"מפד; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                              ישיבות לשכה של הסיעה:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      משא ומתן לשלום; ירדן; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

;            אוניברסיטת בר אילן; ל"מפד; קליטת עליה; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;                                            שנת שמיטה;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                     ל בכנסת עם ראש הממשלה"פגישתם של חברי סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חוק יסוד זכויות האדם; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                               פגישות, פרוטוקולים-ל בכנסת"סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קואליציה; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                סיורים,פרוטוקולים-ל בכנסת"סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];         קבוץ[יפתח ; גיור; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                       פרוטוקולים-ל בכנסת"סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קואליציה; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 



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

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

                                                 

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

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                       פרוטוקולים-ל בכנסת"סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חינוך; ל"מפד; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

).                             ויליאם נקש(רודי אטלן. הסגרה-פיקוח נפש:  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              קטעי עתונות; פיקוח נפש; נקש ויליאם;     אטלן רודי 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה409: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                      1988.1.13ל בכנסת "פרוטוקול של ישיבת סיעת מפד:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה410: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פגישת מזכירות הדור הצעיר עם ראש הממשלה בהשתתפות                    :   שם התיק 

.                                                      שר זבולון המר 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     קואליציה; ל בכנסת"סיעת מפד; מזכירות הדור הצעיר- ל "    מפד 

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

      19:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כינוס מוניציפלי                                                     :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בחירות לרשויות המקומיות; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      חבר הרבנים בישראל; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     בחירות לכנסת 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                              לשכה:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                           ישיבות של לשכת התנועה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קרית שמונה; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                              סיעה:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ישיבות של הסיעה                                                  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 



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

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

                                                 

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

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                              אלכס אנסקי" - ברווס:  ["שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              ל בכנסת"סיעת מפד;     חזרה בתשובה 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                               כפר המכביה-יום עיון:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ירדן; הסכם שלום; מצרים; ימי עיון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                  ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                               פרוטוקולים של הסיעה:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים- ל בכנסת "    סיעת מפד 

;                                       התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                       ל בבאר שבע"ביקור המזכ,ל בקרית ים"ביקור המזכ:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; באר שבע; קרית ים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                         הצעות והערות לתיקון חוקים:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; הצעות חוק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                              התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה768: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תיק קואליציה                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                    1951,1955,1959,1974,1977,1980-1987:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חוקים; ל בכנסת"סיעת מפד; קואליציה;     הכנסת האחת עשרה 

;    הרבנות הראשית לישראל; חוק שעות עבודה ומנוחה;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;       הצעות חוק; חוק השבות; בתי עלמין; חוק הדיינים;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;                             חוק הבחירות לכנסת; מועצת הלול;     הסכם קואליציוני 

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

      20:            מספר מיכל003:                    מספר יחידה769: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה הצעות לסדר היום ושאילתות                            :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         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  

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

                                                 

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

;     יהודי ברית המועצות; ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות לסדר היום;     הכנסת האחת עשרה 

;        ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; תאונות דרכים; ל"צה; בתי ספר; בת ים;     עליה 

;      חקלאות; בית חולים בלינסון; שכר לימוד- אוניברסיטאות ; חילוניים-     דתיים  

;               הר הבית; תימן; יהודי תימן; תוניסיה; יהודי תוניסיה;     ילדי תימן 

;        קרית שמונה; חסידי אומות העולם; מצרים; נתניה; ערבים; התעללות-     ילדים  

;       יהודי אתיופיה; תיירות; לבנון; יהודי לבנון; תחבורה ציבורית;     בתי חולים 

;    נתיבי אוויר לישראל- אל על ; בית שמש; חילול שבת; רשות השידור;     קליטת עליה 

;                                                                       פתח תקוה 

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

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה1776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                הצעות חוק ותיקונים:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           רשות השידור; חקלאות; חוק השבות; חוק שעות עבודה ומנוחה;     הצעות חוק 

;         שואה; חוק ירושלים בירת ישראל; חוק שירותי הדת היהודיים;     חוק הדיינים 

;              רובין בן ציון; ורהפטיג זרח; חינוך; ל"צה;     הרבנות הראשית לישראל 

;  מלמד אברהם; אבטבי אליעזר; גלס דוד; דרוקמן חיים; שינמן פנחס;     בן מאיר יהודה 

;           המר זבולון; דנינו דוד; שאקי אבנר חי; אבוחצירא אהרן;     שטרן קטן שרה 

;                                         הסכם קואליציוני;     הכנסת השתיים עשרה 

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

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה1777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                                הצעות חוק ותיקונים:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                              1974-1980,1983,1985-1986:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שנת שמיטה; תאונות דרכים; הרבנות הראשית לישראל; חוק הדיינים;     הצעות חוק 

;               מלמד אברהם; גלס דוד; ורהפטיג זרח; בן מאיר יהודה;     רשות השידור 

;                                 אבוחצירא אהרן; שטרן קטן שרה;     רובין בן ציון 

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

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה1778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                      "פרוטוקולים של סיעת מפד:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הסכם קואליציוני; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה1864: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה הצעות לסדר היום                                     :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ל בכנסת     "ים מסיעת מפד"בתיק גם רשימות של הצעות לסדר היום של חכ:       הערות 

.                                                   בנושאים שונים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות לסדר היום;     הכנסת האחת עשרה 

;        תעסוקה; יקנעם; עליה; יהודי ברית המועצות; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;        ל"צה; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; אוניברסיטת בן גוריון בנגב;     ירושלים 

;                                                                         תקשורת 

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

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה1865: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה הצעות לסדר היום                                     :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות לסדר היום;     הכנסת האחת עשרה 

;  יהודי ברית המועצות; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;      ל"צה; רשות השידור; התעללות- ילדים ]; כת נוצרית[מורמונים ; מצרים;     עליה 

;       עזה; ירושלים; כשרות; חוק איסור הונאה בכשרות; רמת הגולן;     תאונות דרכים 

;   שנת שמיטה; חקלאות; חינוך; שואה; יד ושם; תעסוקה; בית שמש; גרמניה;     תל אביב 

;                                  יהודי אירן; כהנא מאיר; לבנון;     יהודי לבנון 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה1866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה סיעה דואר נכנס יוצא                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                      "בתיק בעיקר הזמנות לישיבות סיעת המפד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       דנינו דוד; יוסף עובדיה; הצעות חוק; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת האחת עשרה 

;       הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     הר הבית 

;                                                        חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3367: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תכתובת של בן מאיר                                   - הכנסת העשירית :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                        1981-1982,1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     איגוד נכי מחנות הנאצים; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת העשירית 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3371: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "הכנסת העשירית הצעות חוק מפד:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חוק השבות; ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;                                                          חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3372: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                ל בכנסת"סיעת מפד; מלמד אברהם;     הכנסת העשירית 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3373: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                 מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3374: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

.                 בתיק גם איחולים ליהודה בן מאיר לקראת השנה החדשה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3375: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3376: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ישיבות הסדר; ל"צה; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3377: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ישיבת בית יהודה; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;        ראשון לציון; בתי כנסת; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ]; ישוב[    אלון מורה  

;                                                 מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3378: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תל אביב; בתי כנסת; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3379: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      בתי כנסת; קונסרבטיבים; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                                          סביון 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3380: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אילת; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                 מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3381: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מכון מאיר ללימודי היהדות; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת העשירית 

;            כהנא מאיר; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; מצרים; הסכם שלום; ל"    צה 

;                                                 צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3382: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   יהודי ברית המועצות; אילת; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                                           עליה 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3383: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ל"צה; ל"ארגון נכי צה; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                              ל"מפד;     אשקלון 

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3394: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הרבנות הראשית לישראל; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                               מעלה אפרים; עתון יומי-     הצפה  

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3395: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                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  

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

                                                 

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

];   מושב שתופי[שדמות מחולה ; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3396: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מכון מאיר ללימודי היהדות; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3403: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         אוניברסיטת בר אילן; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                                      הצעות חוק 

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3404: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מאיר                                        -הכנסת התשיעית תכתובת בן:  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בתי כנסת; חילול שבת; ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                                                  ל"צה; גבעת שמואל;     תל אביב 

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3409: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1984-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                   1976,1980-1982,1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 מבשרת ציון; חינוך דתי; עתון יומי- הצפה ; פרוטוקולים; ל"    מפד 

;            חוקת הבחירות; נתיבי אוויר לישראל- אל על ; בתי אבות-     תפארת בנים  

;                                 התיישבות- שומרון ועזה , יהודה;     קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3410: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עתון יומי- הצפה ; קליטת עליה; פרוטוקולים; ל"מפד;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;                                           קטעי עתונות;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3411: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   עתון יומי- הצפה ; פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; ל"    מפד 

;                       קטעי עתונות; עזה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                        בחירות לרשויות המקומיות 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3412: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ; הפועל המזרחי בישראל; שרות לאומי; ל"    מפד 

;    קרן קיימת לישראל; בחירות לרשויות המקומיות; פרוטוקולים; עתון יומי-     הצפה  

;                                                    קטעי עתונות;     קליטת עליה 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3440: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

שאילתות                               .הכנסת העשירית הצעות לסדר היום:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           עליה; יהודי אתיופיה; לבנון; ל"צה; הצעות לסדר היום;     הכנסת העשירית 

;                                              התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3441: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הצעות החוק                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                             1978,1980:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חוק ריבונות ישראל בגולן; דרוזים; שרות לאומי; ל"צה;     הצעות חוק 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3442: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הצעות החוק                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    הרבנות הראשית לישראל; דרוזים; גיור; חוק שיפוט בתי דין רבניים;     הצעות חוק 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3443: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הצעות החוק                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         ל"צה; חינוך; שרות לאומי;     הצעות חוק 

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

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3444: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מושב[כפר יעבץ ]; מושב[מירון ; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

;                                   תלמי יוסף]; מושב[גפן ;     ישיבת קרני שומרון 

;                          הצעות חוק;     הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן בישראל 

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

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3445: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        אופקים; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

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

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3446: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מושב שיתופי[בני דרום ]; מושב[דלתון ; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

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

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

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3447: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  מושב[כפר יעבץ ]; מושב[שפיר ; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

];      מושב שיתופי[בני דרום ]; מושב[בית גמליאל ; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

;                           באר שבע; בתי כנסת]; מושב[כפר מימון ]; מושב[    ברקת  

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

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3448: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שרות לאומי]; מושב[שדה יעקב ; שדרות; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

;                                                    קטעי עתונות;     פרוטוקולים 

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

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3449: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת אבטבי                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

];                            מושב[מירון ; ל"צה; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

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

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3451: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת דואר נכנס אבטבי                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הפועל המזרחי בישראל; ישיבת קרני שומרון; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

];                           קבוץ[סעד ; ארצות ערב; פרוטוקולים;     איגוד המושבים 

;                                                 מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3452: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית אבטבי נאומים ושאילתות                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הכנסת; פרוטוקולים; אבטבי אליעזר;     הכנסת העשירית 

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

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3453: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות לסדר היום                                       :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי אירן; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; הצעות לסדר היום;     הכנסת התשיעית 

;      יהודי ברית המועצות; חיפה; כהנא מאיר; באר שבע; ל"צה; יהודי סוריה;     אירן 

;             אוניברסיטת בן גוריון בנגב; האוניברסיטה העברית בירושלים;     אופקים 

;       רובין בן ציון; שטרן קטן שרה; מלמד אברהם; בן מאיר יהודה;     אבטבי אליעזר 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3461: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית קואליציה                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             חוק שעות עבודה ומנוחה; קואליציה;     הכנסת התשיעית 

;     קרית שמואל; ישיבות הסדר; בן מאיר יהודה;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

; פרוטוקולים; ל בכנסת"סיעת מפד; בית הדין הרבני; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

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

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3462: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חוק השבות; חוק שיפוט בתי דין קראים; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

;                                      חוק נישואין וגירושין;     חוק שירות בטחון 

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

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3463: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                חוק הבחירות לכנסת; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3464: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חוק המקרקעין; חוק הירושה; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3465: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 חוק שעות עבודה ומנוחה; חוק השבות; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

;                                       חוק הגנת הדייר;     חוק נישואין וגירושין 

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3497: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה יוצא                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   בן מאיר יהודה; האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת התשיעית 

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3498: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה יוצא                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת התשיעית 



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3501: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה נכנס                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ראש העין; מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת התשיעית 

;                              בן מאיר יהודה; האן אריה; גבעת שמואל;     בתי כנסת 

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3502: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה נכנס                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     האן אריה; בית הדין הרבני; בן מאיר יהודה;     הכנסת התשיעית 

;                            מועצות דתיות; אילת;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

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

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3503: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית דואר סיעה נכנס                                        :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת התשיעית 

;     בן מאיר יהודה; חוק הגנת הדייר]; מוסד מרכזי של מוסדות התורה[    מפעל התורה  

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

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3509: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הסכם שלום; מצרים; תקציב; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

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

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3510: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הרבנות הראשית לישראל; ל"צה; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

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

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3511: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הרבנות הראשית לישראל; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

;                                                                    ועדות הכנסת 

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

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3538: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חברון; חוק הבחירות לכנסת; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

;                                             תקציב; חקלאות]; קבוץ[    מגדל עוז  



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3539: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תקציב; חוק איסור הונאה בכשרות; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

;   שאילתות; חוק ההפלות]; ישוב[אלון מורה ; חבר הרבנים בישראל; גוש עציון;     עזה 

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

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3540: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; קליטת עליה; יהודי אירן; תקציב; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת התשיעית 

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

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3551: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית סיעה דואר נכנס יוצא                                   :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ההסתדרות הציונית העולמית; חוק הגנת הצרכן; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת העשירית 

;                   תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; בן מאיר יהודה;     האן אריה 

;                   חילול שבת; אולפנת נאות אברהם;     הועדה למען השבת בארץ הקודש 

;                                     חוק הגנת הדייר]; מושב שיתופי[    ניר גלים  

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

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3552: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית סיעה דואר נכנס יוצא                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   בן מאיר יהודה; האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת העשירית 

;                  הקבוץ הדתי]; מושב[בית גמליאל ;     הועדה למען השבת בארץ הקודש 

];                     מושב שתופי[שדמות מחולה ;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

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

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה3587: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית הצעות חוק כללי                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוק הירושה; חוק הבחירות לכנסת; חוק שירות בטחון; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;                                                       ל"צה;     חוק הגנת הדייר 

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

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3589: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כללי                                 -הכנסת העשירית הצעות חוק פרטיות:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חוק שירות בטחון; חוק הבחירות לכנסת; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;        ל"צה; חוק הגנת הדייר; חוק חסינות חברי כנסת;     חוק ריבונות ישראל בגולן 

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

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3590: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כללי                                 -הכנסת העשירית הצעות חוק פרטיות:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ל"צה; חוק הפרייה מלאכותית; חוק הבחירות לכנסת; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

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

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3591: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כללי                                 -הכנסת העשירית הצעות חוק פרטיות:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            חוק שויון זכויות האשה; חוק הגנת הדייר; הצעות חוק;     הכנסת העשירית 

;                    הרבנות הראשית לישראל; חוק הירושה;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                      חוק הדיינים; חוק שירות בטחון;     חוק ריבונות ישראל בגולן 

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

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3650: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

)                                                 וטיפולים(התיישבות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ל"צה; מעלות; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; דרוקמן חיים;     התיישבות 

];                 ישוב[אלון מורה ; חוק ריבונות ישראל בגולן]; קבוץ[    מגדל עוז  

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

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3651: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

)                                                 וטיפולים(התיישבות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            רמת הגולן; מערת המכפלה; קרית ארבע; חברון; דרוקמן חיים;     התיישבות 

;               ל"צה]; תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ;     חוק ריבונות ישראל בגולן 

;                                              התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 



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

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

                                                 

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

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

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3666: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים סיעה                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  מועצות דתיות; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

;                  ישיבות הסדר; חוק איסור הונאה בכשרות;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                                            רבני שכונות ומושבים 

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

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3667: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים סיעה                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הרבנות הראשית לישראל; לבנון; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

; מלחמת שלום הגליל; תקציב; ישיבות הסדר]; מושב[ש "בני עי;     רבני שכונות ומושבים 

;                                                 נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

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

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3668: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים סיעה                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חילול שבת]; מושב[בית גמליאל ; ל בכנסת"סיעת מפד; פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

;                     חוק הגנת הדייר; קואליציה; חפירות ארכיאולוגיות;     תל אביב 

;                                ישיבות תיכוניות; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

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

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3705: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                "הכנסת התשיעית הצעות חוק פרטיות מפד:  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; ל בכנסת"סיעת מפד; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

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

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3725: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                "הכנסת התשיעית הצעות חוק פרטיות מפד:  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                חוק הדיינים; הרבנות הראשית לישראל; הצעות חוק;     הכנסת התשיעית 

;                                                          חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3745: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית פרוטוקולים                                            :  שם התיק 

                                  15-06-1982-     עד20-07-1981-   תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  פרוטוקולים;     הכנסת העשירית 

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

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3746: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר בורג                              "הכנסת העשירית נאומים ושאילתות ד:  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  

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

                                                 

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

;      חוק איסור הונאה בכשרות; משרד הדתות; שאילתות; בורג יוסף;     הכנסת העשירית 

;                                                                חוק גיל הנשואין 

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

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3747: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר בורג                              "הכנסת העשירית נאומים ושאילתות ד:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           משרד הדתות; חוק הבחירות לכנסת; שאילתות; בורג יוסף;     הכנסת העשירית 

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

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3792: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ל בכנסת"סיעת מפד; משרד העבודה והרווחה; מלמד אברהם;     הכנסת העשירית 

;                         יד ושם; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     מכון וינגייט 

;                         בתי כנסת; גבעת שמואל; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

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

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3793: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת העשירית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                ל בכנסת"סיעת מפד; מלמד אברהם;     הכנסת העשירית 

;            מוסד הרב קוק; אולפנת נאות אברהם;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3806: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 ישיבת בית שמואל; מלמד אברהם;     הכנסת התשיעית 

;              אילת; גבעתיים; עפולה]; י"פועלי אגו-מושב עובדים שיתופי[    יסודות  

;            מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה; אולפנת נאות אברהם;     מועצות דתיות 

;       חצור הגלילית; ישיבת מרכז הרב; ישיבת ברכת משה]; מושב שיתופי[    בני דרום  

;                                                            ה"    ישיבת כפר הרא 

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

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3807: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מלמד אברהם;     הכנסת התשיעית 

;                            ישיבת אופקים;     בית כנסת ובית זקנים לרבנים ברעננה 

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

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3808: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת התשיעית תכתובת מלמד                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                        1975,1977-1978:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מעלות; ל בכנסת"סיעת מפד; אולפנת אמנה; מלמד אברהם;     הכנסת התשיעית 

;                   הפועל המזרחי בישראל; חוק איסור הונאה בכשרות;     ישיבות הסדר 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3816: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מ קואליציה בן מאיר                                 "הכנסת העשירית מו:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   התיישבות; חוק איסור הונאה בכשרות; בן מאיר יהודה; קואליציה;     הכנסת העשירית 

;                חוק שירותי הדת היהודיים; איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל 

;    הנהלה ארצית- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

;                       בית הדין הרבני; ישיבות בני עקיבא בישראל;     ישיבות הסדר 

;                       צוותי מדע ותורה- מכון צמת ;     חוק שיפוט בתי דין רבניים 

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

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3819: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר בן מאיר                           "הכנסת העשירית נאומים ושאילתות ד:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ל בכנסת"סיעת מפד; בן מאיר יהודה; שאילתות;     הכנסת העשירית 

;                  ל"צה; לבנון; הרבנות הראשית לישראל;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;                           קואליציה; ארצות הברית; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

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

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

חוקים                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                        1980-1981,1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חוק ביטוח בריאות ממלכתי; חוק הבחירות לכנסת;     הצעות חוק 

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3885: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

                                                     4' תיוק שותף מס:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

.     י שלום זילברפרב"בתיק גם מכתבי ברכות ומכתבי תנחומים שנשלחו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       זילברפרב שלום; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3886: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

                                                     4' תיוק שותף מס:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.     י שלום זילברפרב"בתיק גם מכתבי ברכות ומכתבי תנחומים שנשלחו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       זילברפרב שלום; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3887: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

                                                     4' תיוק שותף מס:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.     י שלום זילברפרב"בתיק גם מכתבי ברכות ומכתבי תנחומים שנשלחו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       זילברפרב שלום; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3888: מספר פריט 

)      ה     ( 5:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

                                                     4' תיוק שותף מס:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.     י שלום זילברפרב"בתיק גם מכתבי ברכות ומכתבי תנחומים שנשלחו ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       זילברפרב שלום; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3904: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה דואר נכנס סיעה                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

-       טבת1987מרץ -רבעון ינואר- נושאים ודגשים - "בתיק רק הפרסום :       הערות 

.      ענף תורה והסברה/ ל קצין חינוך ראשי "צה- ל "המו".ז "אדר תשמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3905: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה דואר נכנס סיעה                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ילדי תימן; חינוך ממלכתי דתי;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;                               מיפקד; ל"מפד;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

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

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה3906: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה דואר נכנס סיעה                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הועדה למען השבת בארץ הקודש; עליה; יהודי ברית המועצות; צפת;     הכנסת האחת עשרה 

;                                קליטת עליה; יהודי אתיופיה; ל בכנסת"    סיעת מפד 



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

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

                                                 

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

;      המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

;                 הפועל המזרחי בישראל; ת"ישיבת אדר;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                    חוק הבחירות לכנסת; שאילתות;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

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

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4023: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

סיעה נכנס                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             חוק ההפלות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; האן אריה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                       חוק שעות עבודה ומנוחה;     בן מאיר יהודה 

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

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4032: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ שיינמן                                                          "ח:  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                        1978,1981,1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     איכות הסביבה; יהודי אירן; גרמניה; עליה; יהודי ברית המועצות;     שינמן פנחס 

;                                                              חוק הבחירות לכנסת 

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

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4033: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ שיינמן                                                          "ח:  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                        1975,1978-1981:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הכנסת; חוק הירושה; חוק שיפוט בתי דין קראים;     שינמן פנחס 

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



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

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

                                                 

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

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4034: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ שיינמן                                                          "ח:  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                        1975,1977-1981:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הרבנות הראשית לישראל; ניתוחי מתים; חוק שירות בטחון; מיסיון;     שינמן פנחס 

;        אתיופיה; חוק שיפוט בתי דין קראים; חוק הבחירות לכנסת;     בית הדין הרבני 

;                                                        עליה;     יהודי אתיופיה 

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

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4132: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

 פרוטוקולי סיעה                            86/12- הכנסת האחת עשרה מ :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 II:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מועצות דתיות; ירוחם; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  מינהל מקרקעי ישראל]; כת נוצרית[מורמונים ; חינוך דתי; חוק השבות;     חילול שבת 

;                                                                  כספים יחודיים 

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

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4133: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

 פרוטוקולי סיעה                            86/12- הכנסת האחת עשרה מ :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 II:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; כספים יחודיים; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    חקלאות; חוק יסוד זכויות האדם; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; גיור;     רפורמים 

;                                                                         תקשורת 

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

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4134: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

 פרוטוקולי סיעה                            86/12- הכנסת האחת עשרה מ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 II:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     דרוזים; גיור; רפורמים; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   חוק החנינה; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; רשות השידור; חוק השבות; אן'    בית ג 

;                                      חינוך ממלכתי דתי;     מוסדות להשכלה גבוהה 

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

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4135: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

 פרוטוקולי סיעה                            86/12- הכנסת האחת עשרה מ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 II:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תקציב; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       חינוך דתי; בית הדין הרבני; גיור; רפורמים; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;                     עיירות פיתוח]; בית מדרש למורים ולגננות[    גבעת וושינגטון  

;                  משרד החינוך והתרבות; תנועת ההתיישבות של גוש אמונים-     אמנה  

;       חינוך ממלכתי דתי; חוק השבות; רשות השידור;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;                        קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

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

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4165: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה פרוטוקולים סיעה                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 I:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                           1986.11.10 - 1984,1986.1.13:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ישיבות הסדר; רשות השידור; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       ל"מפד; בית הדין הרבני]; כת נוצרית[מורמונים ; קואליציה;     כספים יחודיים 

;            הר הבית; חוק יסוד זכויות האדם; חילול שבת; חיפה; תקציב;     גוש קטיף 



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

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

                                                 

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

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

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4166: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה פרוטוקולים סיעה                                     :  שם התיק 

                                  06-01-1986-     עד03-06-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 I:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      כת נוצרית[מורמונים ; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     חקלאות; חוק יסוד זכויות האדם; חוק השבות;     כספים יחודיים 

];                      מושב[מירון ; חילול שבת; תל אביב;     מוסדות להשכלה גבוהה 

;                            קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     הרבנות הראשית לישראל 

;     חינוך דתי; ארגון המורים הדתיים בישראל;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

;                                                       משא ומתן לשלום;     ירדן 

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

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4167: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה פרוטוקולים סיעה                                     :  שם התיק 

                                  27-05-1985-     עד24-09-1984-   תאריך התיק מ 

                                                 I:                סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            המחתרת היהודית; פרוטוקולים- ל בכנסת "סיעת מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          אלוני שולמית; לבנון; כספים יחודיים; תקציב; חינוך דתי;     קונסרבטיבים 

;    חוק השבות; ל"מפד; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

;                                     עליה; ברית המועצות;     יהודי ברית המועצות 

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

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4183: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה שאילתות                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  כשרות; דנינו דוד; שאילתות; הצעות לסדר היום; חוק הדיינים; ל בכנסת"    סיעת מפד 



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

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

                                                 

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

;                 הצעות חוק; משרד התיירות; משרד התקשורת;     משרד העבודה והרווחה 

;                                    תקציב; עיירות פיתוח;     משרד התעשיה והמסחר 

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

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4184: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה שאילתות                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                        1983,1986-1988:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   כשרות; חינוך; שואה; דנינו דוד; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        משרד התיירות; משרד הבריאות; הצעות לסדר היום;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;         ל"צה; מיסיון]; כת נוצרית[מורמונים ; תקציב; קליטת עליה;     משרד הקליטה 

;          בית הדין הרבני; מועצות דתיות; מעמד האשה; משרד הפנים;     עיירות פיתוח 

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

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4185: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה שאילתות                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; יהודי תימן; הצעות לסדר היום; דנינו דוד; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      רשות השידור; חילול שבת; משרד הדתות; נתיבי אוויר לישראל- אל על ;     תקציב 

;                    ספרי תורה; תעסוקה; משרד השיכון; ל"צה; כשרות;     קרית שמונה 

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

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה נאומים שאילתות                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                תקשורת; ל"צה; חינוך; דרוקמן חיים; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              דנינו דוד; משרד השיכון; רשות השידור; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;     מוסדות להשכלה גבוהה; חקלאות; עזה; שאקי אבנר חי; כשרות;     הצעות לסדר היום 



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

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

                                                 

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

;                     מצרים; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש]; כת נוצרית[    מורמונים  

;                                     קטעי עתונות;     אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

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

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4235: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת דנינו                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מועצות דתיות; עפולה; גני תקוה; משרד השיכון; תקציב;     דנינו דוד 

;                                          שלומי;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                           דימונה]; בית מדרש למורים ולגננות[    גבעת וושינגטון  

;          קטעי עתונות; אגודה למניעת טמיעה- שבות ; להכרת ערכי היהדות-     עמיעד  

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

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4236: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת דנינו                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הוד השרון; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; בתי עלמין; טבריה;     דנינו דוד 

;                           אולפנת בית בלומה; בתי כנסת; פתח תקוה;     חברה קדישא 

;                       הצעות לסדר היום]; עמותה לחיזוק האמונה[    מעיינות האומה  

;              ההסתדרות הציונית העולמית; תעסוקה;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

;         הלכה; עפולה- בית הילדים ]; חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

;                                                              הועד הפועל הציוני 

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

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4237: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת דנינו                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       בתי כנסת; חיפה; המחתרת היהודית; הצעות חוק;     דנינו דוד 



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

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

                                                 

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

;    ישיבת תקות יעקב; בתי עלמין; טבריה; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;             חוק שעות עבודה ומנוחה; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ]; מושב[    עלמה  

;                                                  באר שבע;     חינוך ממלכתי דתי 

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

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4250: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת חבר הכנסת דנינו                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוק השבות; דנינו דוד; מועצות דתיות;     תל מונד 

;    דימונה; ההסתדרות הציונית העולמית; קרית אתא]; כת[בהאים ; נתניה;     בתי כנסת 

;         עליה; יהודי ברית המועצות]; מושב[מירון ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                                              הועד הפועל הציוני 

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

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4251: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת חבר הכנסת דנינו                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בנקים; ההסתדרות הציונית העולמית; קרית אתא]; כת נוצרית[מורמונים ;     דנינו דוד 

;             הכושים העבריים; פרוטוקולים; הכנסת האחת עשרה; שנת שמיטה;     יבניאל 

;                     הועד הפועל הציוני; חוק שעות עבודה ומנוחה;     מועצות דתיות 

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

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4252: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת חבר הכנסת דנינו                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; יהודי ברית המועצות; בית הדין הרבני; כשרות; דנינו דוד;     קטעי עתונות 

;   ישיבת שובו בנים; מועצות דתיות; עכו; ההסתדרות הציונית העולמית;     אסירי ציון 

;        צפת; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; קרית עקרון;     חוק שעות עבודה ומנוחה 



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

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

                                                 

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

;         אשקלון; כספים יחודיים; חברון; מבשרת ציון; ל"מפד; אופקים;     בתי עלמין 

;                                                              הועד הפועל הציוני 

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

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4285: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה נאומים ושאילתות שאקי                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שאילתות; הצעות לסדר היום; שאקי אבנר חי; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת האחת עשרה 

;          הלכה; חילול שבת; רמת השרון; חינוך דתי; חינוך;     משרד החינוך והתרבות 

; חוק הבחירות לכנסת; אוניברסיטת חיפה; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     רשות השידור 

;         דרוזים; אן'בית ג; ערבים; ל"צה; עזה; תוניסיה; יהודי תוניסיה;     תקשורת 

;                    התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; גיור; רפורמים;     חוק השבות 

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

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4286: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה נאומים ושאילתות שאקי                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שאילתות; הצעות לסדר היום; שאקי אבנר חי; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת האחת עשרה 

;        עליה; ברית המועצות; יהודי ברית המועצות; לבנון; בית הדין הרבני;     גיור 

;   ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; חינוך;     ביגון יוסף 

; משרד החינוך והתרבות; המר זבולון; רשות השידור; חוק שעות עבודה ומנוחה;     מצרים 

;     רפורמים; חוק השבות; ניתוחי מתים; תל אביב; מקוואות;     משרד העבודה והרווחה 

;            רחובות; חילול שבת; חיפה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     משרד הקליטה 

;         קטעי עתונות; מוסדות דת; כספים יחודיים; מעמד האשה; חילוניים-     דתיים  

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

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4287: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה נאומים ושאילתות שאקי                                :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                    שאקי אבנר חי; שאילתות; הצעות לסדר היום;     הכנסת האחת עשרה 

;              תל אביב; משרד הבריאות; עליה; ברית המועצות;     יהודי ברית המועצות 

;  משרד החינוך והתרבות; משרד הקליטה; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     תאונות דרכים 

;  ערבים; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     רשות השידור 

;   קואליציה; סוריה; יהודי סוריה; חוק שירותי הדת היהודיים; חוק השבות;     מיסיון 

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

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה נאומים ושאילתות המר                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      בית הדין הרבני; המר זבולון; הצעות לסדר היום; שאילתות;     הכנסת האחת עשרה 

;  בתי עלמין; בתי כנסת; כשרות; מנהרת הכותל; חפירות ארכיאולוגיות;     חוק הדיינים 

;           הרבנות הראשית לישראל]; כת נוצרית[מורמונים ; חילול שבת;     הצעות חוק 

;    ל"צה; שואה; אוסטריה; חינוך ממלכתי דתי; בית שמש; חצור הגלילית;     מעמד האשה 

;                      חילוניים- דתיים ; התעללות- ילדים ; יהודי לבנון;     לבנון 

;                                                  ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

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

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות המר                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        משרד החינוך והתרבות; הצעות לסדר היום; המר זבולון;     הכנסת השתיים עשרה 

;     משרד הדתות; רשות השידור; תקציב; יד ושם; חינוך; הצעות חוק;     אלוני שולמית 

;             נשואין  אזרחיים; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;     יהודי ברית המועצות 

;                                                מנהרת הכותל;     בית הדין הרבני 

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

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4302: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תיק קואליציה                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                    1955,1965,1969,1974,1981,1983,1984:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חוקים; הצעות חוק; הסכם קואליציוני; קואליציה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                 צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

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

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4303: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה הצעות לסדר היום ושאילתות                            :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ל"צה; קיצבאות  ילדים; משרד המשטרה; רשות השידור; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              חילול שבת; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; אולפני לימוד;     ספרי תורה 

;     חיפה; בית הדין הרבני; ניתוחי מתים; אימוץ ילדים;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;         תל אביב; מקוואות; עליה; יהודי ברית המועצות; ירידה מהארץ;     בתי חולים 

;       חסידי אומות העולם; מיסיון; באר שבע; כשרות; שיבא-     בית חולים תל השומר  

;                     חצור הגלילית; בתי ספר; בית שמש;     ארגון נכים נפגעי נאצים 

;        ל"נח; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; צפת; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4304: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה דואר יוצא סיעה                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ל בכנסת                      "בתיק בעיקר הזמנות לישיבות סיעת המפד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הצעות חוק; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4305: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה דואר יוצא סיעה                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

ל בכנסת                      "בתיק בעיקר הזמנות לישיבות סיעת המפד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;            אלוני שולמית; בן נון יואל; הצעות חוק; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4306: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה הודעות לעתונות                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מנהרת הכותל; ארצות ערב; קליטת עליה; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    אלוני שולמית; נשואין  אזרחיים; כשרות; חילוניים- דתיים ;     אוניברסיטת חיפה 

;     משרד התיירות; חינוך דתי; משרד החינוך והתרבות; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;     עיירות פיתוח; הצעות חוק; משרד התעשיה והמסחר; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;        יקנעם; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; שואה; ל"צה; תקציב; גיור;     רפורמים 

;  רשות השידור; תאונות דרכים; חקלאות; ירושלים; מצרים; חילול שבת; עזה;     תעסוקה 

;               חינוך ממלכתי דתי; נקש ויליאם; נשואי תערובת; דרוזים; אן'    בית ג 

;                    מעמד האשה; מיסיון]; כת נוצרית[מורמונים ;     המחתרת היהודית 

;                                                            מוסדות להשכלה גבוהה 

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

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4307: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה הודעות לעתונות                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    גיור; רפורמים; חוק השבות; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;     קליטת עליה; יהודי אתיופיה; חוק נישואין וגירושין;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;       אוסטריה; חילוניים- דתיים ; תקשורת; תעסוקה; בית שמש;     חינוך ממלכתי דתי 

;   לבנון; ל"צה; רשות השידור; נשואי תערובת; ספרי קודש; יהודי תימן;     אנטישמיות 

;                   התעללות- ילדים ; קרית שמונה; הר הבית; תקציב;     יהודי לבנון 

;                     המחתרת היהודית; עליה; ברית המועצות;     יהודי ברית המועצות 

;     מיסיון; ערבים; בטחון- שומרון ועזה , יהודה;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

;    סוריה; יהודי סוריה; תאונות דרכים; תל אביב; בתי כנסת; ירושלים;     כהנא מאיר 

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

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4322: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הכנסת האחת עשרה תכתובת דנינו                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קרית שמונה; התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; דנינו דוד;     הכנסת האחת עשרה 

;                      מעמד האשה; שקדיאל לאה; קליטת עליה;     יהודי ברית המועצות 

;   אסירי ציון; ל"צה; אילת; חילול שבת; ישיבות הסדר;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

];              מושב[גדיש ; ספרי קודש; יהודי תימן; הרבנות הצבאית;     ישיבת ימית 

;                                                          חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4323: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת האחת עשרה תכתובת דנינו                                        :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ירוחם; מועצות דתיות; בתי כנסת; פרדס חנה; דנינו דוד;     הכנסת האחת עשרה 

;        תקציב; מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מירון- ישיבת בר יוחאי ;     שקדיאל לאה 

;      עכו]; כת נוצרית[מורמונים ; משרד החינוך והתרבות; ספרי קודש;     יהודי תימן 

;        חקלאות; שלומי; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; לוד; ילדי תימן;     חוק השבות 

;                                                                     אסירי ציון 

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

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4335: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תכתובת חבר הכנסת דנינו                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       בנימינה; ל בכנסת"סיעת מפד;     דנינו דוד 

;                          תל מונד]; מכון לחקר מורשת יהדות ספרד[    משגב ירושלים 

; חוק שעות עבודה ומנוחה; הצעות חוק]; חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

;        הועדה למען השבת בארץ הקודש;     הארגון העולמי של יהודים יוצאי ארצות ערב 

;                    בית הדין הרבני; תעסוקה; בית שמש;     איגוד נכי מחנות הנאצים 



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

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

                                                 

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

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

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4336: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תכתובת חבר הכנסת דנינו                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        רשות השידור; חינוך ממלכתי דתי; ירושלים; ל בכנסת"סיעת מפד;     דנינו דוד 

;    הועד הפועל הציוני; ההסתדרות הציונית העולמית;     הועדה למען השבת בארץ הקודש 

;                               ל"צה; בית הדין הרבני; ם ובית יוסף"    ישיבת הרמב 

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

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4337: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תכתובת חבר הכנסת דנינו                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בת ים; מרוקו; יהודי מרוקו; ל בכנסת"סיעת מפד; גני תקוה;     דנינו דוד 

;   עכו; מועצות דתיות; בית הדין הרבני; הועדה למען השבת בארץ הקודש;     חילול שבת 

;    ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; גני ילדים ומעונות יום;     התיישבות 

;  בתי עלמין; קרית עקרון; תקציב; משרד החינוך והתרבות; חינוך דתי;     ראשון לציון 

;                                                                     יהלום שאול 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4342: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה שאילתות                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               ל בכנסת"סיעת מפד; שאילתות;     הכנסת השתיים עשרה 

;     אימוץ ילדים; ל"צה; ישיבות הסדר; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;      מיסיון; חקלאות; חילול שבת; באר שבע; כשרות; תקציב;     משרד העבודה והרווחה 



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

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

                                                 

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

];       ישוב קהילתי[אורנית ; עיירות פיתוח; שרות לאומי; גרמניה;     תאונות דרכים 

;        תעסוקה; קרית גת; חינוך; התיישבות- שומרון ועזה , יהודה;     מועצות דתיות 

;    יהודי אתיופיה; התעללות- ילדים ; אגודה לעידוד הילודה- אפרת ;     רשות השידור 

;      מקוואות; קרית ים; יהודי ברית המועצות; הר הבית; קרית טבעון;     קליטת עליה 

;            אופקים; חברון; בתי עלמין; הר הזיתים; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4343: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה שאילתות                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מצרים; חקלאות; חינוך; שאילתות; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת השתיים עשרה 

;  התעללות- ילדים ; כשרות; דרום אפריקה; קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     אנטישמיות 

;  עזה; חילול שבת; אילת; סוריה; עליה; ברית המועצות; יהודי ברית המועצות; ל"    צה 

;                                           ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     ערבים 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4344: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה שאילתות                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חוק איסור הונאה בכשרות; שאילתות; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת השתיים עשרה 

;       ירושלים; באר שבע; חינוך; קרית שמונה; ל"צה; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;  מצרים; חקלאות; עליה; יהודי אתיופיה; ערבים; בתי עלמין; טבריה;     תאונות דרכים 

;                                                                   משרד הבריאות 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות יצחק לוי                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         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  

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

                                                 

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

;          התעללות- ילדים ; משרד העבודה והרווחה; לוי יצחק;     הכנסת השתיים עשרה 

;        הרבנות הראשית לישראל; קליטת עליה; עליה; יהודי אתיופיה;     משרד התקשורת 

;         משרד הבריאות; משרד המשפטים; משרד החקלאות; מועצות דתיות;     משרד הדתות 

;                    ירושלים; אנטישמיות; גרמניה; סוריה; רמת הגולן;     מעמד האשה 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות יצחק לוי הצעות                    :  שם התיק 

חוק                                                                  

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חוק הדיינים; הצעות חוק; לוי יצחק; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת השתיים עשרה 

;                                            חינוך; תקציב;     חוק הבחירות לכנסת 

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

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות יצחק לוי הצעות                    :  שם התיק 

לסדר                                                                 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       עליה; לוי יצחק; הצעות לסדר היום; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת השתיים עשרה 

;                 ל"צה; תאונות דרכים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     קליטת עליה 

;    יהודי אתיופיה; בתי עלמין; אנטישמיות; גרמניה; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;            עמותות- דיור ; חינוך; חוק שעות עבודה ומנוחה;     יהודי ברית המועצות 

;                                                            התעללות-     ילדים  

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

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות יצחק לוי שאילתות                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         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  

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

                                                 

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

;      אימוץ ילדים; משרד העבודה והרווחה; שאילתות; ל בכנסת"סיעת מפד;     לוי יצחק 

;                             אגודה לעידוד הילודה- אפרת ; חילול שבת;     באר שבע 

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

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4395: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות פורת                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ירושלים; שאילתות; הצעות לסדר היום; הצעות חוק; ל בכנסת"סיעת מפד;     פורת חנן 

;     סוריה; יהודי סוריה; רמת הגולן; ל"צה; תקציב; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;         ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; איכות הסביבה; קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

;                                                              הכנסת השתיים עשרה 

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

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4396: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות פורת                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חקלאות; הצעות לסדר היום; הכנסת השתיים עשרה; ל בכנסת"סיעת מפד;     פורת חנן 

;            כהנא מאיר; קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; רשות השידור;     שאילתות 

;             חילול שבת; שרות לאומי; תאונות דרכים; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;                            התעללות- ילדים ; חינוך דתי;     משרד החינוך והתרבות 

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

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4397: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הכנסת השתיים עשרה נאומים ושאילתות פורת                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שאילתות; הצעות לסדר היום; הכנסת השתיים עשרה; ל בכנסת"סיעת מפד;     פורת חנן 

;         גיור רפורמי; בטחון- שומרון ועזה , יהודה; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;  חקלאות; התעללות- ילדים ; מקומות קדושים; ל"צה; חינוך דתי; חינוך;     הצעות חוק 



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

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

                                                 

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

;                      ערבים; ירושלים; בחירות לרשויות המקומיות;     משרד החקלאות 

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

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

תכתובת המר                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; מועצות דתיות; עכו; חילול שבת; בית הדין הרבני; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                        חוק הגנת הדייר; חוק השבות; עליה;     יהודי ברית המועצות 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

שאקי תכתובת                                   ' הכנסת האחת עשרה פרופ:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            שאקי אבנר חי; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת האחת עשרה 

;                    כספים יחודיים]; חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

;                       חוק יסוד זכויות האדם; חוק השבות;     רבני שכונות ומושבים 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר בורג נאומים ושאילתות                                            "ד:  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הצעות לסדר היום; שאילתות; ל בכנסת"סיעת מפד; הכנסת האחת עשרה;     בורג יוסף 

;      בית הדין הרבני; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     משרד החינוך והתרבות 

;                    מקומות קדושים; בתי עלמין; צפת; מקוואות; בתי כנסת;     כשרות 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4411: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

כ הרב דרוקמן תכתובת נאומים                       "הכנסת האחת עשרה חה:  שם התיק 

ושאילתות                                                             

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הצעות לסדר היום; שאילתות; דרוקמן חיים; ל בכנסת"סיעת מפד;     הכנסת האחת עשרה 

;           חינוך; משרד החינוך והתרבות; קליטת עליה; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;           חילול שבת; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; ל"צה]; כת נוצרית[    מורמונים  

;                                                   נקש ויליאם;     תאונות דרכים 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                               המכתב[עבור אריה האן :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ל בכנסת"סיעת מפד; חוק יסוד זכויות האדם; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;                                         הסכם קואליציוני;     הכנסת השתיים עשרה 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

צילום                                             ] קואליציוני[הסכם :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הכנסת השתיים עשרה; הסכם קואליציוני; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                      בית הדין הרבני; חוק הדיינים;     חוק שיפוט בתי דין רבניים 

;                                              התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מועצות דתיות מוסדות דת                                      - תקצוב :  שם התיק 



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

    80- 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  

;                                 תקציב; מזכרת בתיה; מועצות דתיות;     אור עקיבא 

;                                צפת; נהריה; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מועצות דתיות בתי כנסת                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              נהריה; חיפה; בתי כנסת; בית דגן; בית שאן; אשקלון;     מועצות דתיות 

;    נשר]; מושב[עלמה ; טבריה; כספים יחודיים;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

;                                          עכו; תקציב; דימונה; רחובות;     כרכור 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

רבנות רבנים                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                            רבני שכונות ומושבים 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

רשויות מקומיות עיריות                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;     נהריה]; מועצה אזורית[מרום הגליל ]; מועצה אזורית[עזתה ]; מושב[ש "    בני עי 

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

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

הועד הפועל הציוני הסוכנות היהודית                                   :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הועד הפועל הציוני;     ההסתדרות הציונית העולמית 

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

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

]                                             כ דרוקמן"תכתובת של חה:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אדלשטיין יולי; ישיבות הסדר; חילול שבת; חיפה; הצעות לסדר היום;     דרוקמן חיים 

;   ירדן; רמת הגולן; חברון; ילדי תימן; הר הבית; חילוניים- דתיים ;     אסירי ציון 

;        מצרים; בתי כנסת; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; ירושלים;     משא ומתן לשלום 

;                עליה; יהודי ברית המועצות; חוק השבות;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;        קליטת עליה; יהודי אתיופיה; תאונות דרכים; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;                                התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; ל"צה;     מיסיון 

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

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00000:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

נספח פרסומים                                                        :  שם התיק 

אבל          ) 1964-1980:מהשנים( פרסומים 26בנספח זה צריכים להיות :       הערות 

.      התנועה בישראל':חלק ג-דין וחשבון:במיכל עצמו יש רק פרסום אחד 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             פרסומים; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4554: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של הנהלת הסיעה                                           :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 Iא, א:            סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                       "ט מנחם אב תש"י- ט "ט אדר תש"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; אונא משה; אגודת ישראל; ל"צה; חוק שירות בטחון; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    שרגאי שלמה זלמן; שפירא משה חיים; ורהפטיג זרח;     בורג יוסף 

;       פנקס דוד צבי; חזני מיכאל יעקב; גרינברג יעקב אהרן;     גנחובסקי אליהו משה 

;                                                                  הכנסת הראשונה 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מישיבות החזית הדתית                     - פרוטוקולים של הנהלת הסיעה :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 Iב, ב:            סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                          "א סיון תש"כ-י "א חשון תש"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; חילול שבת; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        ורהפטיג זרח; בורג יוסף; שפירא משה חיים; ל"צה; כשרות;     בית הדין הרבני 

;              פנקס דוד צבי; אונא משה; גרינברג יעקב אהרן;     גנחובסקי אליהו משה 

;                                                 נורוק מרדכי;     הכנסת הראשונה 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מישיבות החזית הדתית                     - פרוטוקולים של הנהלת הסיעה :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

.                  י"מנחם אב תש, י"סיון תש- י "ניסן תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               בני ברק; תקציב; בית הדין הרבני; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   חוק שויון זכויות האשה; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                גנחובסקי אליהו משה; אונא משה; בורג יוסף; ירושלים;     חילול שבת 



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

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

                                                 

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

;  ראשון לציון; פנקס דוד צבי; שפירא משה חיים; ורהפטיג זרח;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                                 נורוק מרדכי;     הכנסת הראשונה 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

מישיבות החזית הדתית                     - פרוטוקולים של הנהלת הסיעה :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 Iג, ג:            סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

א                         "ח טבת תשי"י- א "תשרי תשי' ז:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                בורג יוסף; אונא משה; קואליציה; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              פנקס דוד צבי; ורהפטיג זרח; שפירא משה חיים;     גנחובסקי אליהו משה 

;                              נורוק מרדכי; הכנסת הראשונה;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                 I2א, ד:           סימול מקורי 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

     1952.6.3-1953.1.6,ב "ז אייר תשי"י- ב "ט שבט תשי"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             רפאל יצחק; חילול שבת; חיפה; ל"צה; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           גנחובסקי אליהו משה; חזני מיכאל יעקב; שפירא משה חיים;     ורהפטיג זרח 

;                   הכנסת השניה; קלמר משה; פנקס דוד צבי; אונא משה;     בורג יוסף 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  16-6-1953-      עד17-11-1952-   תאריך התיק מ 

                                                 I2ב, ה:           סימול מקורי 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;              שפירא משה חיים; קואליציה; תקציב; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      ורהפטיג זרח; אונא משה; גנחובסקי אליהו משה; בורג יוסף;     חזני מיכאל יעקב 

;                        גרינברג יעקב אהרן; הכנסת השניה; קלמר משה;     רפאל יצחק 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  22-03-1955-     עד18-03-1953-   תאריך התיק מ 

                                                 I2ג, ו:           סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשט- ג "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שפירא משה חיים; ל"צה; תקציב; הכנסת השניה; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      אונא משה; רפאל יצחק; ורהפטיג זרח; חזני מיכאל יעקב;     גנחובסקי אליהו משה 

;                                  נורוק מרדכי; גרינברג יעקב אהרן;     בורג יוסף 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  08-07-1956-     עד05-12-1955-   תאריך התיק מ 

                                                 I2ד, ז:           סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              בורג יוסף; תקציב; הכנסת השלישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    גרינברג יעקב אהרן; אונא משה; רפאל יצחק; שפירא משה חיים;     חזני מיכאל יעקב 

;                                                      נורוק מרדכי;     קלמר משה 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  30-07-1957-     עד09-07-1956-   תאריך התיק מ 

                                                 I2ה, ח:           סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;               קואליציה; תקציב; הכנסת השלישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            קלמר משה; בורג יוסף; שפירא משה חיים; רפאל יצחק;     חזני מיכאל יעקב 

;                                                                    שחור בנימין 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  09-08-1958-     עד16-06-1958-   תאריך התיק מ 

                                                 I2ו, ט:           סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אונא משה; קואליציה; הכנסת השלישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          רפאל יצחק; ורהפטיג זרח; שפירא משה חיים; קלמר משה;     חזני מיכאל יעקב 

;                  נורוק מרדכי; שחור בנימין; ה'זוארץ פריג;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      1:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של סיעת הפועל המזרחי בכנסת                               :  שם התיק 

                                  30-11-1959-     עד13-10-1958-   תאריך התיק מ 

                                                 I2ז, י:           סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קואליציה; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; שפירא משה חיים; חזני מיכאל יעקב; כשרות; חינוך ממלכתי דתי; תקציב;     משרד הסעד 

;        ורהפטיג זרח; רפאל יצחק; בורג יוסף; קלמר משה; ברנשטיין צבי;     אונא משה 

;                               נורוק מרדכי; ה'זוארץ פריג;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  30-05-1960-     עד30-11-1959-   תאריך התיק מ 

                                                 I3א, יא:          סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ך                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חינוך ממלכתי דתי; הכנסת הרביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           בורג יוסף; חזני מיכאל יעקב; קואליציה;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;       ורהפטיג זרח; אונא משה; בן מאיר ישראל שלמה; שפירא משה חיים;     קרונה משה 

;   ה'זוארץ פריג; גולדשמידט יוסף; גרינברג יעקב אהרן; רפאל יצחק;     ברנשטיין צבי 

;                                     נורוק מרדכי; סנהדראי טובה;     שחור בנימין 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  04-09-1961-     עד17-01-1961-   תאריך התיק מ 

                                                 I3ג, יג:          סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  מיסיון; קראים; הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                בורג יוסף; רפאל יצחק; ורהפטיג זרח; שפירא משה חיים;     קואליציה 

;       ה'זוארץ פריג; גרינברג יעקב אהרן; בן מאיר ישראל שלמה;     חזני מיכאל יעקב 

;                אונא משה; קרונה משה; נורוק מרדכי; סנהדראי טובה;     שחור בנימין 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  13-02-1961-     עד17-05-1960-   תאריך התיק מ 

                                                 I3ב, יב:          סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חקלאות; בית הדין הרבני; הכנסת הרביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    קרונה משה; רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; אונא משה; ורהפטיג זרח;     בורג יוסף 

;  נורוק מרדכי; שחור בנימין; ה'זוארץ פריג; גרינברג יעקב אהרן;     שפירא משה חיים 

;                                                                   סנהדראי טובה 

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

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  06-08-1962-     עד09-10-1961-   תאריך התיק מ 

                                                 I3ד, יד:          סימול מקורי 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קואליציה; הכנסת החמישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; כשרות;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;  שפירא משה חיים; רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; בורג יוסף;     בן מאיר ישראל שלמה 

;          סנהדראי טובה; קרונה משה; גרינברג יעקב אהרן; ורהפטיג זרח;     אונא משה 

;                                     נורוק מרדכי; שחור בנימין; ה'    זוארץ פריג 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  13-09-1963-     עד12-11-1962-   תאריך התיק מ 

                                                 I3ה, טז:          סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                       "ד אלול תשכ"כ- ג "ו חשון תשכ"ט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כשרות; הכנסת החמישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;               ל"צה; נשואין  אזרחיים; נשואי תערובת;     בחירות לרשויות המקומיות 

;         נשיא המדינה; אוניברסיטת בר אילן; תקציב;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;      בן מאיר ישראל שלמה; סנהדראי טובה; ורהפטיג זרח; אונא משה;     שרות התעסוקה 

;           רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; בורג יוסף; קרונה משה;     שפירא משה חיים 

;    שאקי אברהם שלום; שחור בנימין; ה'זוארץ פריג; קלמר משה;     גרינברג יעקב אהרן 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  13-08-1964-     עד07-10-1963-   תאריך התיק מ 

                                                 I3ו, יז:          סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                        "אלול תשכ' ה- ד "ד תשרי תשכ"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                     1963-1964ד "תשכ- מושב החורף  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                הכנסת החמישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                        חוק הירושה]; הקדשות דתיים מוסלמיים[    חוק נכסי נפקדים  

;  קואליציה; שלומי; ל"צה; מיסיון; רשות השידור; כשרות;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;    ורהפטיג זרח; חזני מיכאל יעקב; אונא משה;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

;          סנהדראי טובה; רפאל יצחק; בורג יוסף; קרונה משה;     בן מאיר ישראל שלמה 

;       שאקי אברהם שלום; שחור בנימין; ה'זוארץ פריג; שפירא משה חיים;     קלמר משה 

;                                                                   ברנשטיין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  06-09-1965-     עד29-09-1964-   תאריך התיק מ 

                                                 I4א, יח:          סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   ניתוחי מתים; הכנסת החמישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      צפת; נצרת; רשות השידור; חוק הבחירות לכנסת;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;                              חוק איסור הונאה בכשרות; חוק הירושה;     חוק השבות 

;        איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; קואליציה;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

;  בורג יוסף; ורהפטיג זרח; סנהדראי טובה; קלמר משה; חזני מיכאל יעקב;     אונא משה 

;  שאקי אברהם שלום; רפאל יצחק; בן מאיר ישראל שלמה; שפירא משה חיים;     קרונה משה 

;                                                  שחור בנימין; ה'    זוארץ פריג 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  07-09-1965-     עד24-08-1965-   תאריך התיק מ 

                                                 I12, יט:          סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.              ל לכנסת השישית"בתיק גם רשימות המועמדים של סיעת מפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שפירא משה חיים; הכנסת החמישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           מלמד אברהם; קרונה משה; אונא משה; בן נתן רפאל;     בן מאיר ישראל שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  18-02-1968-     עד05-12-1968-   תאריך התיק מ 

                                                 I13, כב:          סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ט                        "כסלו תשכ' ל- ט "ד כסלו תשכ"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; הכנסת השישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           בן מאיר ישראל שלמה; חזני מיכאל יעקב; רפאל יצחק; אונא משה;     פליטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  17-11-1970-     עד12-11-1969-   תאריך התיק מ 

                                                 5א, כג:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גיור רפורמי; חוק השבות; חברון; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           סנהדראי טובה; חזני מיכאל יעקב; ורהפטיג זרח; בורג יוסף;     רפאל יצחק 

;   מלמד אברהם; שפירא משה חיים; נריה משה צבי; המר זבולון;     בן מאיר ישראל שלמה 

;          פרידמן שמחה; לוי דניאל; שאקי אבנר חי; שחור בנימין;     גולדשמידט יוסף 

;                                                                       אונא משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  13-09-1971-     עד30-12-1970-   תאריך התיק מ 

                                                 5ב, כד:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                         "ג אלול תשל"כ- א "טבת תשל' ב:תאריך התיק:       הערות 

.      ל המשתתפים בועדות השונות בכנסת"בתיק גם שמות חברי סיעת המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חוק הגנת הדייר; גיור רפורמי; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 חילול שבת; חיפה; חינוך ממלכתי דתי;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;                    ורהפטיג זרח; רפאל יצחק; נריה משה צבי;     חוק הבחירות לכנסת 

;   בורג יוסף; סנהדראי טובה; חזני מיכאל יעקב; המר זבולון;     בן מאיר ישראל שלמה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           שחור בנימין; שאקי אבנר חי; לוי דניאל; גולדשמידט יוסף;     מלמד אברהם 

;                                                 בן מאיר יהודה;     פרידמן שמחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  15-08-1972-     עד02-11-1971-   תאריך התיק מ 

                                                 I5ג, כה:          סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חינוך דתי; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         הרבנות הראשית לישראל; חברון; חילול שבת; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

;           סנהדראי טובה; חוק השבות; איגוד המושבים; קליטת עליה;     יהודי גרוזיה 

;           חזני מיכאל יעקב; המר זבולון; בורג יוסף; רפאל יצחק;     בן מאיר יהודה 

;        גולדשמידט יוסף; מלמד אברהם; נריה משה צבי; שאקי אבנר חי;     ורהפטיג זרח 

;                          היבנר יהודית; שחור בנימין; פרידמן שמחה;     לוי דניאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4664: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  04-06-1973-     עד11-09-1972-   תאריך התיק מ 

                                                 I5ד, כו:          סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                         "סיון תשל' ד- ג "תשרי תשל' ג:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חוק השבות; מערת המכפלה; חברון; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          חוק איסור הונאה בכשרות; נשיא המדינה; הרבנות הראשית לישראל;     מיסיון 

;                 המר זבולון; בורג יוסף; חינוך ממלכתי דתי;     חוק הבחירות לכנסת 

;       רפאל יצחק; בן מאיר יהודה; סנהדראי טובה; בן נתן רפאל;     חזני מיכאל יעקב 

;           פרידמן שמחה; לוי דניאל; גולדשמידט יוסף; מלמד אברהם;     נריה משה צבי 

;                                     שחור בנימין; ברנשטיין צבי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4665: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  14-08-1974-     עד11-06-1973-   תאריך התיק מ 

                                                 5ה, כז:           סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                         "ו אב תשל"כ- ג "א סיון תשל"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכנסת השמינית; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             עתון יומי- הצפה ; קואליציה; הסכם קואליציוני;     חוק הבחירות לכנסת 

;     רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; ורהפטיג זרח; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;            אבטבי אליעזר; בן נתן רפאל; בן מאיר יהודה; בורג יוסף;     המר זבולון 

;           פרידמן שמחה; אבוחצירא אהרן; ברנשטיין צבי; שינמן פנחס;     מלמד אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  31-08-1975-     עד09-10-1974-   תאריך התיק מ 

                                                 I6א, כח:          סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קואליציה; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   מעלה אדומים; רשות השידור; יריחו;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;              מצרים; חוק ההפלות; ישיבות הסדר; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;           בורג יוסף; בן מאיר יהודה; ורהפטיג זרח; רפאל יצחק;     משא ומתן לשלום 

;             אבוחצירא אהרן; מלמד אברהם; בן נתן רפאל; שינמן פנחס;     המר זבולון 

;    הכנסת השמינית; פרידמן שמחה; חזני מיכאל יעקב; ברנשטיין צבי;     אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  19-07-1976-     עד29-09-1975-   תאריך התיק מ 

                                                 I6ב, כט:          סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                       "א תמוז תשל"כ- ו "ד תשרי תשל"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חינוך דתי; הסכם קואליציוני; הכנסת השמינית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      ל"צה; הרבנות הראשית לישראל; תקציב; מעמד האשה;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;               עתון יומי- הצפה ; חוק הבחירות לכנסת]; ישוב[עפרה ;     חוק ההפלות 

;    חילול שבת; בני ברק; רשות השידור; חוק איסור הונאה בכשרות;     חוק הגנת הדייר 

;             בן מאיר יהודה; אבטבי אליעזר; שינמן פנחס; בורג יוסף;     מלמד אברהם 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             רפאל יצחק; אבוחצירא אהרן; המר זבולון; פרידמן שמחה;     בן נתן רפאל 

;                                                  ברנשטיין צבי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  28-02-1977-     עד30-09-1976-   תאריך התיק מ 

                                                 I6ג, ל:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חוק הדיינים; הכנסת השמינית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  ורהפטיג זרח; מלמד אברהם]; ישוב[אלון מורה ; תקציב;     בחירות לרשויות המקומיות 

; המר זבולון; בן נתן רפאל; בורג יוסף; שינמן פנחס; פרידמן שמחה;     בן מאיר יהודה 

;                       ברנשטיין צבי; אבוחצירא אהרן; רפאל יצחק;     אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל בכנסת                                     "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

                                  01-04-1981-     עד05-01-1981-   תאריך התיק מ 

                                                 I7, לא:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשמ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בחירות לכנסת; הכנסת התשיעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         חוק ריבונות ישראל בגולן; חוק איסור הונאה בכשרות;     חוק הבחירות לכנסת 

;         רובין בן ציון; שינמן פנחס; אבטבי אליעזר; מלמד אברהם;     בן מאיר יהודה 

;     שטרן קטן שרה; דרוקמן חיים; המר זבולון; בורג יוסף; בן נתן רפאל;     גלס דוד 

;                                                                  אבוחצירא אהרן 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ישיבה מיוחדת                  :פרוטוקול של החזית הדתית עם ראש הממשלה:  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 I8:               סימול מקורי 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 



 "             " 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  

;            כשרות; ל"צה; כפייה דתית; קואליציה; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                        שפירא משה חיים; אונא משה; פנקס דוד צבי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הקואליציה והסיעות                        :  שם התיק 

הדתיות בכנסת                                                         

                                  26-01-1965-     עד28-11-1950-   תאריך התיק מ 

                                                 I9:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                              1950-1953,1958,1963-1965:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הכנסת השלישית; הכנסת השניה; הכנסת הראשונה; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                  גני ילדים ומעונות יום; חוק השבות; קואליציה;     הכנסת החמישית 

;                    שפירא משה חיים; ורהפטיג זרח;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;     אונא משה; חזני מיכאל יעקב; פנקס דוד צבי; רפאל יצחק;     גנחובסקי אליהו משה 

;             בורג יוסף; בן מאיר ישראל שלמה; סנהדראי טובה;     גרינברג יעקב אהרן 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות ועדת הספריה של הכנסת                             :  שם התיק 

                                  09-06-1958-     עד05-03-1956-   תאריך התיק מ 

                                                 I10:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשי-ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                הכנסת השלישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים של ישיבות הועדה לענייני הממשל הצבאי                      :  שם התיק 

                                  27-12-1961-     עד21-11-1961-   תאריך התיק מ 

                                                 I11:              סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ב                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   ל"צה; ערבים; הכנסת החמישית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; אונא משה;     בן מאיר ישראל שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

-                                   ל בכנסת "פרוטוקולים של סיעת המפד:  שם התיק 

פרוטוקולים של משא ומתן קואליציוני                                    

                                  01-07-1970-     עד12-11-1969-   תאריך התיק מ 

                                                 I14, כב:          סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הסכם קואליציוני; קואליציה; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                    נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ה"    ישיבת כפר הרא 

;        שפירא משה חיים; בורג יוסף]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

;        גולדשמידט יוסף; אונא משה; המר זבולון; רפאל יצחק;     בן מאיר ישראל שלמה 

;        ורהפטיג זרח; לוי דניאל; סנהדראי טובה; נריה משה צבי;     חזני מיכאל יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל והדרוזים                   "פרוטוקולים מישיבות של חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

ל והדרוזים                                          "היחסים בין המפד 

                                  09-02-1971-     עד01-02-1971-   תאריך התיק מ 

                                                 IV5:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

ח של המועצה הציבורית לעידוד         "בתיק גם דו. א"תשל:תאריך התיק:       הערות 

.                                        ההשכלה בקרב העדה הדרוזית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            המר זבולון; דרוזים; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                   שאקי אבנר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מכתבים של ועדת הבחירות המרכזית                   .הסכמים קואליציונים:  שם התיק 

לכנסת השניה                                                          

                                  1977-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 IV2, כא:          סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

),      1966(ו"תשכ),1963(ג"תשכ),1961(ב"תשכ),1951(א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

).                              1977(ז"תשל),1974(ד"תשל),1969(ל"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הכנסת השישית; הכנסת החמישית; הכנסת הראשונה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; חינוך; מצעים; הסכם קואליציוני; הכנסת התשיעית; הכנסת השמינית;     הכנסת השביעית 

;                                         ניתוחי מתים;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  1960-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 V1א:              סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

),      1958(ח"תשי),1957(ז"תשי),1956(ז"תשט),1951(א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

).                                     1960(ך"תש),1958-1959(ט"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; הכנסת הראשונה; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         בן מאיר ישראל שלמה; לוין צבי; דיבון אליצור; יאיר יצחק;     נורוק מרדכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  25-09-1967-     עד28-01-1963-   תאריך התיק מ 

                                                 V1ב:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                          "אלול תשכ' כ- ג "שבט תשכ' ג:תאריך התיק:       הערות 

.              בתיק גם הזמנות לישיבות הסיעה בכנסת עבור חברי הסיעה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סנהדראי טובה; אונא משה; הכנסת השישית; הכנסת החמישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    נאמן יעקב; האן אריה; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     נתיבות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  01-07-1971-     עד31-10-1967-   תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                       א"תמוז תשל' ח- ח "ז תשרי תשכ"כ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם הזמנות לישיבות הסיעה בכנסת עבור חברי הסיעה                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שחור בנימין; סנהדראי טובה; הכנסת השביעית; הכנסת השישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; שפירא משה חיים; לוי דניאל; חזני מיכאל יעקב; בורג יוסף; האן אריה;     רפאל יצחק 

;              ניתוחי מתים; גיור; חילול שבת; פתח תקוה; אונא משה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  15-08-1972-     עד23-12-1970-   תאריך התיק מ 

                                                 U1ג:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.                       ב"אלול תשל' ה- א "ה כסלו תשל"כ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם הזמנות לישיבות הסיעה בכנסת עבור חברי הסיעה                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חזני מיכאל יעקב; ורהפטיג זרח; בורג יוסף; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                        אליאב יעקב; סנהדראי טובה;     רפאל יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  10-07-1975-     עד06-11-1972-   תאריך התיק מ 

                                                 U1ד:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                     "מנחם אב תשל' ב- ג "ט חשון תשל"כ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם הזמנות לישיבות הסיעה בכנסת עבור חברי הסיעה                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בורג יוסף; בן מאיר יהודה; סנהדראי טובה; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     אונא משה; רפאל יצחק; חברון; נריה משה צבי; חזני מיכאל יעקב;     ורהפטיג זרח 

;           בן נתן רפאל; אבטבי אליעזר; מלמד אברהם; המר זבולון;     אבוחצירא אהרן 

;                                                                     אליאב יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4829: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  09-03-1977-     עד20-10-1975-   תאריך התיק מ 

                                                 U1ה:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                        "ט אדר תשל"י- ו "ו חשון תשל"ט:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם הזמנות לישיבות הסיעה בכנסת עבור חברי הסיעה                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קליטת עליה; יהודי גרוזיה; חוקים; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            האן אריה; שאילתות; מלמד אברהם; המר זבולון; רפאל יצחק;     בורג יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4830: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                                       "התכתבות עם חברי הכנסת מהמפד:  שם התיק 

                                  08-12-1976-     עד24-11-1975-   תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ז                        "ז כסלו תשל"ט- ו "כסלו תשל' כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          האן אריה; שאילתות; בן מאיר יהודה; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  09-08-1960-     עד03-09-1950-   תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך            "תש,ח"תשי,ז"תשי,ז"תשט,ב"תשי,י"א אלול תש"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; הכנסת השניה; הכנסת הראשונה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          נורוק מרדכי; חזני מיכאל יעקב; אונא משה; גנחובסקי אליהו משה;     תקציב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  26-05-1965-     עד15-11-1960-   תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                       "ד אייר תשכ"כ- א "ה חשון תשכ"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חוק הגנת הדייר; הצעות חוק; הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   אונא משה; שפירא משה חיים; חוק הבחירות לכנסת;     חוק הדיינים 

;              לוין צבי; חזני מיכאל יעקב; שאקי אברהם שלום;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                                                   סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  28-05-1969-     עד30-05-1966-   תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                       "א סיון תשכ"י- ו "א סיון תשכ"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הצעות לסדר היום; האן אריה; סנהדראי טובה; הכנסת השישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    אונא משה; לוי דניאל; שחור בנימין; רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  05-08-1970-     עד24-09-1969-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2א:             סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                       "מנחם אב תש' ג- ל "ב תשרי תש"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הצעות חוק; חוק הבחירות לכנסת; רפאל יצחק; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; חוק הגנת הדייר; הצעות לסדר היום; בן מאיר ישראל שלמה; לוי דניאל;     מלמד אברהם 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                     האן אריה;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  06-09-1971-     עד18-11-1970-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2ב:             סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                       "ז אלול תשל"ט- א "ט חשון תשל"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המר זבולון; הצעות חוק; בן מאיר ישראל שלמה; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; ורהפטיג זרח; סנהדראי טובה; כשרות; נריה משה צבי; רפאל יצחק;     הצעות לסדר היום 

;                                                  בן מאיר יהודה;     אליאב יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  15-08-1972-     עד27-09-1971-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2ג:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                          "אלול תשל' ה- ב "תשרי תשל'ח:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      המר זבולון; בן מאיר יהודה; הצעות חוק; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       גולדשמידט יוסף; נריה משה צבי; חוק שירות בטחון; מלמד אברהם;     חוק השבות 

; התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; הרבנות הראשית לישראל;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                                     אליאב יעקב;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  08-11-1976-     עד13-11-1972-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2ד:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                    1976.11.8 , 1973.7.23 - 1972.11.13:תאריך התיק:       הערות 

ז       "ו חשון תשל"ט, ג "ג תמוז תשל"כ- ג "כסלו תשל'            ז 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       חוק השבות; הצעות חוק; הכנסת השמינית; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              רשות השידור; חוק שירותי הדת היהודיים; לוי דניאל;     נריה משה צבי 

;     רפאל יצחק; חוק הגנת הדייר; ברנשטיין צבי; גולדשמידט יוסף;     בן מאיר יהודה 

;                         אליאב יעקב; חוק שירות בטחון;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  22-05-1974-     עד14-11-1973-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2ה:             סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                        "סיון תשל' א- ד "ט חשון תשל"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הצעות חוק; הכנסת השמינית; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                        חוק הירושה; ל"צה; חוק הגנת הדייר;     חוק הבחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  30-07-1975-     עד18-11-1974-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2ו:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                          "ב אב תשל"כ- ה "כסלו תשל' ד:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מלמד אברהם; בן מאיר יהודה; הצעות חוק; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              האן אריה; שינמן פנחס; חוק הדיינים; חוק הגנת הדייר;     המר זבולון 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  13-12-1976-     עד22-10-1975-   תאריך התיק מ 

                                                 UI2ז:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ז                       "א כסלו תשל"כ- ו "ז חשון תשל"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      בן מאיר יהודה; המר זבולון; הצעות חוק; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  האן אריה; אבוחצירא אהרן; חוק הירושה; שינמן פנחס; מלמד אברהם;     אבטבי אליעזר 

;                                    ל"צה; רשות השידור;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הקואליציה בכנסת                                    :  שם התיק 

                                  13-12-1976-     עד01-11-1976-   תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ז                        "א כסלו תשל"כ- ז "חשון תשל' ח:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שינמן פנחס; אבטבי אליעזר; הצעות חוק; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                  חוק איסור הונאה בכשרות; מלמד אברהם; פרידמן שמחה;     האן אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                                              :  שם התיק 

                                  13-07-1960-     עד26-01-1953-   תאריך התיק מ 

                                                 UI1א:             סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

-          ו "ו חשון תשט"כ, ד "סיון תשי, ג "שבט תשי' י:תאריך התיק:       הערות 

.                                        ך"ח תמוז תש"           י 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אונא משה; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; הכנסת השניה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;               ורהפטיג זרח; חזני מיכאל יעקב; יאיר יצחק; קלמר משה;     רפאל יצחק 

;    בן מאיר ישראל שלמה; הרבנות הראשית לישראל; דיבון אליצור;     חוק שירות בטחון 

;                                                     פומרנץ אברהם;     לוין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                                              :  שם התיק 

                                  12-04-1967-     עד15-11-1960-   תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                        "ניסן תשכ' ב- א "ה חשון תשכ"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        תקציב; הכנסת השישית; הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              אוסטריה; נאמן יעקב; גרינברג יעקב אהרן; סנהדראי טובה;     לוין צבי 

;           לוי דניאל; אונא משה; בן מאיר ישראל שלמה; האן אריה;     יהודי אוסטריה 

;                      הצעות חוק; רמלה; רפאל יצחק; ה'זוארץ פריג;     שחור בנימין 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                                              :  שם התיק 

                                  25-03-1970-     עד11-10-1966-   תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                      "תש' ז אדר ב"י- ז "ז תשרי תשכ"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סנהדראי טובה; האן אריה; הכנסת השביעית; הכנסת השישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              שחור בנימין; רפאל יצחק; עליה; יהודי ברית המועצות;     ורהפטיג זרח 

;     לוי דניאל; אונא משה; ה'זוארץ פריג; בן מאיר ישראל שלמה;     חזני מיכאל יעקב 

;                                                הצעות לסדר היום;     אליאב יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                                              :  שם התיק 

                                  24-09-1973-     עד10-11-1970-   תאריך התיק מ 

                                                 UI1ב:             סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                       "ז אלול תשל"כ- א "א חשון תשל"י:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ברנשטיין צבי; המר זבולון; רפאל יצחק; הכנסת השביעית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         קופולוביץ אהרן; לוי דניאל; בן מאיר יהודה; סנהדראי טובה;     אליאב יעקב 

;                            ורמוס דניאל; כשרות; גולדשמידט יוסף;     נשיא המדינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                                              :  שם התיק 

                                  14-02-1977-     עד28-01-1974-   תאריך התיק מ 

                                                 UI1ג:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                          "ו שבט תשל"כ- ד "שבט תשל' ה:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ל"צה; מלמד אברהם; האן אריה; הכנסת השמינית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   הצעות חוק; המר זבולון; בן מאיר יהודה; הצעות לסדר היום;     חוק הבחירות לכנסת 

;                                                                   אבטבי אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ועדת הכנסת                                               :  שם התיק 

                                  30-03-1976-     עד11-06-1952-   תאריך התיק מ 

                                                 UI3ה:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                     "תשל' ח אדר ב"כ- ב "ח סיון תשי"י:תאריך התיק:       הערות 

               1952-1953,1956,1959-1963,1965-1968,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; הכנסת השניה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          רפאל יצחק; ורהפטיג זרח; דיבון אליצור; הכנסת השביעית;     הכנסת השישית 

;          בורג יוסף; חזני מיכאל יעקב; בן מאיר ישראל שלמה;     גרינברג יעקב אהרן 

;             האן אריה; סנהדראי טובה; שפירא משה חיים; ה'זוארץ פריג;     אונא משה 

;              אבטבי אליעזר; פרידמן שמחה; מלמד אברהם; לוי דניאל;     שחור בנימין 

;                                             שאקי אברהם שלום;     בן מאיר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

חוק ומשפט                                      ,התכתבות עם ועדת חוקה:  שם התיק 

                                  21-02-1978-     עד31-05-1956-   תאריך התיק מ 

                                                 UI3ב:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                     "תשל' ד אדר א"י- ז "א סיון תשט"כ:תאריך התיק:       הערות 

          1956,1960-1964,1966,1968,1971-1974,1977-1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       נאמן יעקב; הכנסת התשיעית; הכנסת השמינית; הכנסת השביעית;     הכנסת השישית 

;         רפאל יצחק; בן מאיר ישראל שלמה; חוק הגנת הדייר; הצעות חוק;     אונא משה 

;              חילול שבת; ל"צה; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     גולדשמידט יוסף 

;                                   בן מאיר יהודה; ורהפטיג זרח;     תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4897: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     חינוך ותרבות,חוץ ובטחון:התכתבות עם ועדות הכנסת:  שם התיק 

עליה וקליטה            ,ענייני בקורת המדינה,השירותים הציבוריים,עבודה 

                                  21-02-1978-     עד09-01-1957-   תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                       "תשל' ד אדר א"י- ז "שבט תשי' ז:תאריך התיק:       הערות 

          1957,1960,1965,1966,1968-1972,1974-1976,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        אונא משה; הכנסת התשיעית; הכנסת השמינית; הכנסת השביעית;     הכנסת השישית 

;        חינוך ממלכתי דתי; מגדל העמק; קצרין]; סיני[ימית ;     בן מאיר ישראל שלמה 

;     סנהדראי טובה; מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה; חינוך;     חינוך יהודי בגולה 

;    ראשון לציון; הצעות חוק; בן מאיר יהודה; שינמן פנחס; מלמד אברהם;     האן אריה 

;                                          ניתוחי מתים; רפאל יצחק;     חינוך דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ועדת הפנים                                               :  שם התיק 

                                  16-01-1979-     עד25-03-1959-   תאריך התיק מ 

                                                 VI3ד:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                      "ז טבת תשל"י- ט "תשי' ו אדר ב"ט:תאריך התיק:       הערות 

                         1959,1960,1963,1969,1977-1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          חזני מיכאל יעקב; האן אריה; הצעות חוק; הכנסת התשיעית;     הכנסת השישית 

;                                              תל אביב; בתי עלמין;     רפאל יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                           ועדת המשנה לתקציב:התכתבות עם ועדות הכנסת:  שם התיק 

ועדת הכלכלה                                             ,ועדת הכספים 

                                  18-02-1976-     עד25-03-1952-   תאריך התיק מ 

                                                 VI3ג:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

:          תאריך התיק.ו"תשל' ז אדר א"י- ב "ח אדר תשי"כ:תאריך התיק:       הערות 

      2591-4591,6591,0691,1691,3691-4691,7691-8691,0791-6791      

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכנסת החמישית; הכנסת הרביעית; הכנסת השלישית; הכנסת השניה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   גנחובסקי אליהו משה; אונא משה; הכנסת השמינית; הכנסת השביעית;     הכנסת השישית 

;  גבעת וושינגטון- כפר הנוער הדתי ; הרבנות הצבאית]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

;                      סנהדראי טובה; רפאל יצחק; המר זבולון; נאמן יעקב;     תקציב 

; פומרנץ אברהם; האן אריה; הצעות חוק; מלמד אברהם;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות ועדת העבודה                                      :  שם התיק 

ארבלי אלמוזלינו                                            .ש- ר "יו 

                                  08-05-1972-     עד10-11-1971-   תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                        "ד אדר תשל"כ- ב "ב חשון תשל"כ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      סנהדראי טובה; המר זבולון; הכנסת השביעית; פרוטוקולים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

הועדות                                 ,הסיעות:רשימות שונות של הכנסת 

                                  23-01-1978-     עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                 "ו שבט תשל"ט- ד "תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1964,1965,1968,1969,1972,1973,1974,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הכנסת השביעית; הכנסת השישית; הכנסת החמישית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; שאקי אברהם שלום; קלמר משה; רפאל יצחק; אונא משה; ועדות הכנסת;     הכנסת השמינית 

;             חזני מיכאל יעקב; בן מאיר ישראל שלמה; ה'זוארץ פריג;     שחור בנימין 

;       המר זבולון; אבטבי אליעזר; ורהפטיג זרח; הצעות לסדר היום;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם נשיאות המדינה                                            :  שם התיק 

                                  1976-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4א:             סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                              "תשל- א "תשי:תאריך התיק. התיק חסוי:       הערות 

                    1951,1967,1971,1972,1973,1975,1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     רמלה; דרוזים; חוק שעות עבודה ומנוחה; הרבנות הראשית לישראל;     נשיא המדינה 

;                                                      שזר זלמן;     וייצמן חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם לשכת ראש הממשלה                                          :  שם התיק 

                                  20-11-1956-     עד02-02-1949-   תאריך התיק מ 

                                                 VI4ב:             סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                          "ז כסלו תשי"ט- ט "שבט תש' ג:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בן גוריון דוד; גרינברג יעקב אהרן; ורהפטיג זרח; ל"צה;     ברנשטיין צבי 

;         אילת; ל בכנסת"סיעת מפד; אונא משה; רשות השידור;     הפועל המזרחי בישראל 

;   חזני מיכאל יעקב; הכנסת הראשונה; בורג יוסף; גנחובסקי אליהו משה;     חילול שבת 

;        פומרנץ אברהם; הכנסת השלישית; שפירא משה חיים; הכנסת השניה;     רפאל יצחק 

;                                                                  שינבוים אלישע 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם לשכת ראש הממשלה                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                           "תש- ך "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכנסת הרביעית; ל בכנסת"סיעת מפד; שפירא משה חיים;     אשכול לוי 

;       חוק הירושה; הצעות חוק; נאמן יעקב; גרינברג יעקב אהרן;     הסכם קואליציוני 

];          מושב[תוחלת ; הכנסת החמישית; חזני מיכאל יעקב; רפאל יצחק;     אונא משה 

;                          הכנסת השביעית; מאיר גולדה; הכנסת השישית;     האן אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם לשכת ראש הממשלה                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4ג:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1969,1971-1974,1976,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לוי דניאל; בן מאיר יהודה; הכנסת השביעית; המר זבולון; הצעות חוק;     האן אריה 

;        שחור בנימין; מלמד אברהם; הכנסת השמינית; חזני מיכאל יעקב;     מאיר גולדה 

;      חברון; מקומות קדושים; שינמן פנחס; בגין מנחם; הכנסת התשיעית;     רבין יצחק 

;                                                 ל בכנסת"סיעת מפד;     בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד האוצר                                               :  שם התיק 

                                  1978-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4ו:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1952,1956-1957:תאריך התיק. ח"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                           1978,1976-1971,1969-1966,1963,1961-1959

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד האוצר; בורג יוסף; ורהפטיג זרח; הכנסת הראשונה;     פנקס דוד צבי 

;             שינבוים אלישע]; קבוץ[סעד ; ל בכנסת"סיעת מפד;     גרינברג יעקב אהרן 

;      נאמן יעקב; דרוזים; אן'בית ג; אונא משה]; קבוץ[שדה אליהו ;     פומרנץ אברהם 

;   ם ובית יוסף"ישיבת הרמב; מלמד אברהם; רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב;     האן אריה 

; המר זבולון; עיירות פיתוח; בן מאיר יהודה; הצעות חוק]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                הכנסת התשיעית; הכנסת השמינית;     הכנסת השביעית 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד הבטחון                                              :  שם התיק 

                                  1977-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 4ח:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ז"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

               1949-1956,1960-1962,1965-1970,1972,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      ורהפטיג זרח; ל"נח]; קבוץ[שדה אליהו ; הפועל המזרחי בישראל;     משרד הבטחון 

;        רפאל יצחק; בן גוריון דוד; ל בכנסת"סיעת מפד; אליאב יעקב; ע"גדנ; ל"    צה 

;       האן אריה; אונא משה; פומרנץ אברהם; חזני מיכאל יעקב]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

;                                                דיין משה; דרוזים;     לוי דניאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                         משרד האספקה והקיצוב:התכתבות עם משרדי ממשלה:  שם התיק 

משרד הדואר                                                           

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 TVI4:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1950,1952-1953:תאריך התיק. ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                           1975-1974,1971-1970,1968-1965,1963,1960

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גנחובסקי אליהו משה; אונא משה; שינבוים אלישע; ל בכנסת"סיעת מפד;     משרד הדואר 

;   האן אריה; רוטנברג מתתיהו; נאמן יעקב; לוין צבי; פומרנץ אברהם;     ורהפטיג זרח 

;          אליאב יעקב; לוי דניאל; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד הבריאות                                             :  שם התיק 

                                  1976-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 4ט:               סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ו"תשל- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

          1950-1952,1963-1966,1970,1972-1973,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     האן אריה; נאמן יעקב; רפאל יצחק; בורג יוסף; שינבוים אלישע;     משרד הבריאות 

;                                         חוק ביטוח בריאות ממלכתי;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1957-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4י:             סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                         ז"תשי- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1949-1953,1956-1957:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שינבוים אלישע; חזני מיכאל יעקב; מימון יהודה ליב הכהן;     משרד הדתות 

;              ורהפטיג זרח; מועצות דתיות; הצעות חוק; פנקס דוד צבי;     בורג יוסף 

;     ל בכנסת"סיעת מפד; המועצה הציבורית למען השבת; חילול שבת;     שפירא משה חיים 

;      טכורש כתריאל פישל; כשרות; מיסיון; מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ;     יאיר יצחק 

;                                                                       קלמר משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד הדתות                                               :  שם התיק 

                                  1976-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יא:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- א "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                              1960,1962-1973,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               לוין צבי; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     המועצה הציבורית למען השבת 

;      הצעות חוק; סנהדראי טובה; אונא משה; נאמן יעקב;     חוק שירותי הדת היהודיים 

;    ראש העין; אלוני שולמית; חוק הירושה; גלס דוד;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;    אשדוד; ל בכנסת"סיעת מפד; רפאל יצחק; שחור בנימין; האן אריה;     מועצות דתיות 

;         הרבנות הראשית לישראל; אליאב יעקב; חוק שעות עבודה ומנוחה;     חילול שבת 

;          קראים; פתח תקוה; מלמד אברהם; מקוואות; אופקים; שאילתות;     המר זבולון 

;                                                       חוק שיפוט בתי דין רבניים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

משרד החקלאות                      ,משרד החוץ:התכתבות עם משרדי הממשלה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יב:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,        1949-1950,1952-1954:תאריך התיק. ה"תשל-  ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                1975-1973,1970-1965,1963,1960-1959

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בורג יוסף; משרד החוץ; ורהפטיג זרח; שינבוים אלישע; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    אונא משה; משרד החקלאות; רפאל יצחק; האן אריה; סנהדראי טובה;     פומרנץ אברהם 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 חקלאות]; מושב[תוחלת ; ישיבת הכותל; בן מאיר יהודה;     לוין צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד החינוך והתרבות                                      :  שם התיק 

                                  1967-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יג:            סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

              1949-1956,1967:תאריך התיק. ז"תשכ-  ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ורהפטיג זרח; פנקס דוד צבי; שינבוים אלישע; חיפה;     זילברפרב שלום 

;       אונא משה; חינוך דתי; מעברות; משרד החינוך והתרבות;     גנחובסקי אליהו משה 

;   שינמן פנחס; מאיר גולדה; כשרות; רפאל יצחק; ל בכנסת"סיעת מפד;     פומרנץ אברהם 

;       עכו; גולדשמידט יוסף; המרכז לחינוך הדתי בישראל; ע"גדנ;     שפירא משה חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד החינוך והתרבות                                      :  שם התיק 

                                  1969-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יד:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ט"תשכ- ח "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      לוין צבי; גולדשמידט יוסף; אונא משה; דיבון אליצור;     משרד החינוך והתרבות 

;               קרית גת; שחור בנימין; נאמן יעקב; חינוך דתי;     חינוך ממלכתי דתי 

; נתיבות; חזני מיכאל יעקב; סנהדראי טובה; חצור הגלילית;     גני ילדים ומעונות יום 

;         רפאל יצחק; הסכם קואליציוני; פרוטוקולים; ל בכנסת"סיעת מפד;     האן אריה 

];                                                  מועצה אזורית[    מרום הגליל  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד החינוך והתרבות                                      :  שם התיק 

                                  05-04-1977-     עד24-12-1969-   תאריך התיק מ 

                                                 VI4טו:            סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ז"תשל-  ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1969-1973,1975-1977:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שלומי; אונא משה; חזני מיכאל יעקב; זילברפרב שלום;     משרד החינוך והתרבות 

;     רפאל יצחק; ל בכנסת"סיעת מפד; חינוך ממלכתי דתי; שאקי אבנר חי;     דנינו דוד 

;                       ה"ישיבת כפר הרא; סנהדראי טובה; המר זבולון;     הצעות חוק 

;                 ורהפטיג זרח; גולדשמידט יוסף; תקציב; נחלים-     ישיבת נחל יצחק  

;                          מלמד אברהם; אבוחצירא אהרן; חינוך;     הסכם קואליציוני 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                           משרד מבקר המדינה:התכתבות עם משרדי הממשלה:  שם התיק 

משרד המסחר והתעשיה                                                   

                                  1978-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4ד:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ח"תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

     1949-1953,1955,1957-1958,1967-1968,1972-1974,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שינבוים אלישע; ל בכנסת"סיעת מפד; האן אריה; אונא משה;     מבקר המדינה 

;          תעסוקה; אור עקיבא; ברנשטיין צבי; פומרנץ אברהם;     משרד המסחר והתעשיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

משרד הפיתוח                     ,משרד המשטרה:התכתבות עם משרדי הממשלה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4טז:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1950,1953-1954:תאריך התיק. ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                      1976-1975,1971,1968,1966-1964,1962,1959,1956

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פומרנץ אברהם; שינבוים אלישע; ורהפטיג זרח; בורג יוסף; משרד המשטרה;     רמלה 

;      רפאל יצחק; חילול שבת; אשקלון; חזני מיכאל יעקב; דיבון אליצור;     אונא משה 

]; מושב שיתופי[ניר עציון ; ל בכנסת"סיעת מפד; האן אריה; מלמד אברהם;     נאמן יעקב 

;                                           לוי דניאל; בתי כנסת;     משרד הפיתוח 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם משרד המשפטים                                             :  שם התיק 

                                  1972-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יח:            סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ב"תשל- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

.                   התיק חסוי.1950,1952-1954,1960-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוק שיפוט בתי דין רבניים; הצעות חוק; משרד המשפטים;     ורהפטיג זרח 

;              נאמן יעקב; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; אונא משה;     פומרנץ אברהם 

;    המר זבולון; ל בכנסת"סיעת מפד; אליאב יעקב; האן אריה; כשרות;     סנהדראי טובה 

;                    בן מאיר יהודה; בית הדין הרבני; שאקי אבנר חי;     מלמד אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד המשפטים                                             :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יט:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שאקי אבנר חי; גולדשמידט יוסף; חוק הגנת הדייר; הצעות חוק;     משרד המשפטים 

;            אבוחצירא אהרן; מלמד אברהם; האן אריה; שינמן פנחס;     בית הדין הרבני 

;                                                    רשות השידור;     חוק ההפלות 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד הסעד                                                :  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4כד:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1950,1956-1957:תאריך התיק. ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

      9591-0691,2691-0791,2791,4791-6791                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פנקס דוד צבי; ורהפטיג זרח; שינבוים אלישע;     משרד הסעד 

;     גני ילדים ומעונות יום; מעברות; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;            נאמן יעקב; בורג יוסף; גרינברג יעקב אהרן; לוין צבי;     דיבון אליצור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד; סנהדראי טובה; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;             איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל; גולדשמידט יוסף;     אליאב יעקב 

;   המר זבולון; מלמד אברהם; חזני מיכאל יעקב;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד העבודה                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4כא:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ה"תשל- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1950-1956,1962-1967,1969,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פומרנץ אברהם; הפועל המזרחי בישראל; שינבוים אלישע;     משרד העבודה והרווחה 

;                   פנקס דוד צבי; הצעות חוק; כשרות; ברנשטיין צבי;     מאיר גולדה 

;               אונא משה; ל בכנסת"סיעת מפד; רפאל יצחק;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;       סנהדראי טובה; האן אריה; קלמר משה; חזני מיכאל יעקב;     גרינברג יעקב אהרן 

;             ורהפטיג זרח; תעסוקה; אור עקיבא;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם משרד הפנים                                               :  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4כב:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ז"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

     1949-1952,1954,1956,1959-1960,1962-1973,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שינבוים אלישע; ל בכנסת"סיעת מפד; חיפה; שפירא משה חיים;     משרד הפנים 

;             חזני מיכאל יעקב; חינוך; קרית ים; מעברות; רפאל יצחק;     שינמן פנחס 

;                         גבעתיים; נאמן יעקב; בן גוריון דוד;     הסכם קואליציוני 

;           האן אריה]; מושב[כפר מימון ; נתיבות; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

;         אליאב יעקב; בורג יוסף; בן מאיר ישראל שלמה; אור עקיבא;     סנהדראי טובה 

;  ישיבת ימית]; סיני[ימית ; חוק יסוד זכויות האדם; מלמד אברהם;     גולדשמידט יוסף 

;                                                                         אופקים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                         המשרד לקליטת העליה:התכתבות עם משרדי הממשלה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

משרד השיכון                                                          

                                  1976-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4כד:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ה "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1965,1970-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; אליאב יעקב; האן אריה; משרד הקליטה;     לוי דניאל 

;              עכו; ל בכנסת"סיעת מפד; אבוחצירא אהרן; משרד השיכון;     מלמד אברהם 

];                                                           ישוב[    אלון שבות  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל003:                   מספר יחידה4983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

משרד התיירות                   ,משרד התחבורה:התכתבות עם משרדי הממשלה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4כו:            סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                          "תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

     1949-1953,1961-1964,1967-1968,1971-1972,1974-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שינבוים אלישע; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"סיעת מפד;     משרד התחבורה 

;     פנקס דוד צבי; חזני מיכאל יעקב; חילול שבת; בורג יוסף;     גרינברג יעקב אהרן 

;            מלמד אברהם; האן אריה; שחור בנימין; שפירא משה חיים;     פומרנץ אברהם 

;                                 כשרות; אליאב יעקב; רפאל יצחק;     משרד התיירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי                                   :  שם התיק 

                                  1976-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,         1948-1952,1954-1956:תאריך התיק. ז"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

      8591-0691,2691-3691,5691-8691,0791-4791,6791                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ורהפטיג זרח; ינסקי בזק בצלאל'ביז; שינבוים אלישע; המרכז העולמי-     המזרחי  

;      מעברות; לוינשטיין מאיר דוד; ל בכנסת"סיעת מפד; בורג יוסף;     פנקס דוד צבי 

; בן מאיר ישראל שלמה; חינוך דתי; רפאל יצחק; גנחובסקי אליהו משה;     פומרנץ אברהם 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      נאמן יעקב; גרינברג יעקב אהרן; קלמר משה; דיבון אליצור;     חזני מיכאל יעקב 

;                               אליאב יעקב; סנהדראי טובה; אונא משה;     האן אריה 

;      קליטת עליה; משרד הקליטה; דרורי יעקב; המזכירות העולמית-     המשמרת הצעירה  

;                                    גלמן אריה ליב; מלמד אברהם;     גולדשלג יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה4997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הראשית של הברית העולמית של צעירי                  :  שם התיק 

החלוץ והפועל המזרחי                                                  

                                  1954-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI11:             סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ד"תשי- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1949-1952,1954:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הנדלר אריה; גרינברג יעקב אהרן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;        ל בכנסת"סיעת מפד; תירוש יוסף; ורהפטיג זרח; בורג יוסף;     שינבוים אלישע 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי בארץ ישראל                    :  שם התיק 

                                  1952-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 7א:               סימול מקורי 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ב"תשי- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שינבוים אלישע; ל בכנסת"סיעת מפד; ברנשטיין צבי;     הפועל המזרחי בישראל 

; חוק שעות עבודה ומנוחה; שרגאי שלמה זלמן; אונא משה; בורג יוסף;     קורץ משה אריה 

;                    פנקס דוד צבי; ורהפטיג זרח; ביסטריצר יצחק;     זילברפרב שלום 

;     גלמן אריה ליב; המרכז העולמי- המזרחי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;        קלמר משה; עמינוח נחמיה צבי; כשרות; פומרנץ אברהם;     גנחובסקי אליהו משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5020: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי בארץ ישראל                    :  שם התיק 

                                  1958-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 7ב:               סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ח                                         "תשי- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ברנשטיין צבי; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;      חילול שבת; ביסטריצר יצחק; ל"נח; פומרנץ אברהם; ע"גדנ; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    זילברפרב שלום; קורץ משה אריה; גואלמן אלעזר; רפאל יצחק;     קרן קיימת לישראל 

;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; חזני מיכאל יעקב; קרונה משה;     יאיר יצחק 

;                                                                   לנדברג יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                       "התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי והמפד:  שם התיק 

                                  1966-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשכ- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; גואלמן אלעזר; ל"מפד;     דיבון אליצור 

;       האן אריה; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"סיעת מפד; סנהדראי טובה;     נאמן יעקב 

;                                                                שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                       "התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי והמפד:  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 7ג:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                          "תש- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גואלמן אלעזר; רפאל יצחק; קרונה משה; ל בכנסת"סיעת מפד;     האן אריה 

;                 קרית שמואל; ברנשטיין צבי; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                    אליאב יעקב; ביסטריצר יצחק; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                       "התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי והמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 7ד:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גואלמן אלעזר; ל בכנסת"סיעת מפד; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;   סנהדראי טובה; הפועל המזרחי בישראל; אליאב יעקב; קופולוביץ אהרן;     רפאל יצחק 

;                                חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ;     זילברפרב שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                       "התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי והמפד:  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 7ה:               סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ראשון לציון; מועצות דתיות; ברנשטיין צבי; אליאב יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          הפועל המזרחי בישראל; גולדשמידט יוסף; קופולוביץ אהרן;     סנהדראי טובה 

; האן אריה; קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                    רשות השידור;     מלמד אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם מרכז הקואופרציה של הפועל המזרחי                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI 8:             סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1949,1951-1954,1966,1972-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בורנשטיין אהרן; יבנה; פומרנץ אברהם; ל בכנסת"סיעת מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;                              זילברפרב שלום; אליאב יעקב; האן אריה;     אונא משה 

;                                      מרכז הקואופרציה-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5049: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

בני                      ,תנועת האשה הדתית לאומית:התכתבות עם ארגונים:  שם התיק 

אליצור           ,הליגה למען הפועל הדתי,ארגוני נשים שונים,י"עקיבא בא 

                                  1976-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                 VI 12:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,     1937,1949-1950,1952-1956:תאריך התיק.ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

      8591-9591,4691-8691,0791-6791                               

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סנהדראי טובה; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;        הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; ל בכנסת"סיעת מפד;     בני עקיבא בישראל 

; האן אריה; יאיר יצחק; דיבון אליצור; רוטנברג מתתיהו; פומרנץ אברהם;     רפאל יצחק 

;            בית הדין הרבני; שפירא יוסף; יעקבס אלחנן; אליאב יעקב;     שטרן אברהם 

;             שינבוים אלישע; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     חוק הדיינים 

;       כשרות; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת איגוד המושבים של הפועל המזרחי                      :  שם התיק 

בישראל                                                               

                                  1975-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,         1950,1953-1954,1956:תאריך התיק.ה"תשל- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                     1975,1972-1968,1965-1964,1960

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לוין צבי; התיישבות; ל בכנסת"סיעת מפד; איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל 

;             שרגאי שלמה זלמן; אליאב יעקב; האן אריה; נאמן יעקב;     פומרנץ אברהם 

;                שינבוים אלישע; מלמד אברהם; סנהדראי טובה;     מינהל מקרקעי ישראל 

;                                                                חזני מיכאל יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם מזכירות הקבוץ הדתי והנהלת קבוצים שונים                   :  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI 9:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,          1949-1952,1954-1957:תאריך התיק.ז"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

      9591-2691,4691-8691,0791-6791                               



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שינבוים אלישע; יבנה]; מושב[נחלים ; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                האן אריה; בארות יצחק; פרידמן שמחה; בית שאן]; קבוץ[    טירת צבי  

;   הקבוץ הדתי]; קבוץ[שלוחות ]; מושב[ה "כפר הרא; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;                  נאמן יעקב; פומרנץ אברהם; שטרן אברהם; אליאב יעקב;     לוי שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                  התכתבות עם הנהלת הסניפים של הפועל המזרחי בירושלים:  שם התיק 

תלאביב וחיפה                                                         

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI 10א:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

          1949-1952,1954,1956,1963,1966,1971,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שינמן פנחס; שינבוים אלישע; ל בכנסת"סיעת מפד;     הפועל המזרחי בישראל 

;               חיפה; תל אביב; ירושלים; מלמד אברהם; אליאב יעקב;     פומרנץ אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הסניפים של הפועל המזרחי                            :  שם התיק 

)                              רשימת הסניפים מצורפת לתיק(בארץ ישראל  

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                  VI10ב:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,     1949-1952,1954-1958,1960:תאריך התיק.ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

      2691-8691,2791-7791                                        .

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        באר שבע; אשקלון; כשרות; אילת; הפועל המזרחי בישראל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    עכו; נתניה]; מושב[תוחלת ; חילול שבת; חדרה; זכרון יעקב; גבעתיים;     בני ברק 

;    קרית ים; קרית גת; הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; צפת; פתח תקוה;     עפולה 

; שינבוים אלישע; נאמן יעקב; האן אריה; מלמד אברהם; רמת גן; רחובות;     קרית שמואל 

;                                          אונא משה; יאיר יצחק;     פומרנץ אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם סיעות של מפלגות שונות בכנסת                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 IV 1:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,          1949-1951,1954-1956:תאריך התיק.ח"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                           1978,1976,1974-1970,1968-1967,1965-1959

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חילול שבת; ירושלים; אגודת ישראל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];         מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; חוק השבות;     חוק שיפוט בתי דין רבניים 

];       מפלגה[הליכוד ; הצעות חוק; חינוך דתי; הסכם קואליציוני]; מפלגה[    המערך  

;           המפלגה הליברלית העצמאית]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ;     תנועת החרות 

;  חזני מיכאל יעקב; סנהדראי טובה; האן אריה; אונא משה; בורג יוסף;     נשיא המדינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הרבנות הראשית לארץ ישראל                                 :  שם התיק 

                                  1969-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI 14:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ט"תשכ- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1949-1951,1954,1956,1959-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חיפה; חילול שבת; הרבנות הראשית לישראל; שינבוים אלישע; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                               האן אריה; נאמן יעקב;     תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם רבנים מקומיים                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1952,1959-1960:תאריך התיק. ח"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                           1976,1974,1972-1971,1969-1967,1965-1962

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חוק שעות עבודה ומנוחה; חילול שבת; שינבוים אלישע; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                           האן אריה; גיור רפורמי; כפר אתא; אשדוד;     נאמן יעקב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                 חדרה; קרית אתא;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם המועצות הדתיות                                           :  שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI15:             סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1952,1954,1956:תאריך התיק. ה"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                     1975,1973,1971-1969,1966-1960

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חילול שבת; פתח תקוה; בת ים; שינבוים אלישע; תל אביב; חיפה;     מועצות דתיות 

; ערד; שלומי; כשרות; ירושלים; ראשון לציון; האן אריה; נצרת; אילת; אשדוד;     חדרה 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם המרכז לחינוך הדתי בישראל                                 :  שם התיק 

                                  1977-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 VI16:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,         1954,1960,1962-1969:תאריך התיק.ז"תשל- ד "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                               1977-1974,1972-1971

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ברנשטיין ישעיהו; המרכז לחינוך הדתי בישראל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];         מושב[תוחלת ; האן אריה; רוטנברג מתתיהו; נאמן יעקב]; מושב[ש "    בני עי 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות דתיים                                :  שם התיק 

)                                         מצורפת רשימת המוסדות לתיק( 

                                  1977-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI18:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,     1949-1950,1953,1958-1960:תאריך התיק.ז"תשל- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

 .                                             1977-1971,1969-1963

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  האן אריה; ת"ישיבת אדר; בתי ספר; אילת;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                 שינבוים אלישע; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים                                    :  שם התיק 

)                                         מצורפת רשימת המוסדות לתיק( 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI19:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,          1949-1952,1959,1961:תאריך התיק.ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

      3691-8691,0791-6791                                        .

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ל בכנסת"סיעת מפד; חיפה; בתי כנסת; חברון;     בתי עלמין 

;        המועצה הציבורית למען השבת; מפעל לפרסומים למודיים במחשבת היהדות-    אמנה 

; ארגון חיילים משוחררים דתיים בישראל; כשרות; ליגה נגד כפיה חילונית;     האן אריה 

;                             מיסיון; כפייה דתית;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ישיבות בני עקיבא בארץ ישראל                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 VI17:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ו"תשל- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1949,1964-1966,1969-1972,1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           האן אריה; המרכז לחינוך הדתי בישראל;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

;       אליאב יעקב; ישיבת אהל שלמה; נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                               ישיבת תקות יעקב;     ישיבת נתניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

האוניברסיטה העברית                   , התכתבות עם אוניברסיטת בר אילן:  שם התיק 

אוניברסיטת תל אביב                                        , בירושלים 

                                  1976-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 VI19:             סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                         1962,1964-1967,1969-1973,1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    האן אריה; האוניברסיטה העברית בירושלים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        אוניברסיטת חיפה; אליאב יעקב; אוניברסיטת תל אביב;     אוניברסיטת בר אילן 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם המועצות המקומיות                                         :  שם התיק 

)                                       רשימת המועצות המקומיות בתיק( 

                                  1976-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 VI22א:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                    1959,1961-1964,1966-1968,1970-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אור עקיבא; נתיבות; אופקים; האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד]; מועצה מקומית[    אזור  

;                             טבריה; חיפה; בני ברק; בית שאן]; מושב[ש "    בני עי 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם המועצות המקומיות ועם עירית ירושלים                       :  שם התיק 

')                        צ'-אותיות י- רשימת המועצות המקומיות בתיק ( 

                                  1974-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 VI22ב:            סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                         "תשל- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1951-1952,1962-1974,1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                כפר סבא; האן אריה; ירושלים; שינבוים אלישע; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                        פתח תקוה]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם המועצות המקומיות                                         :  שם התיק 

')                        ת'-אותיות ק- רשימת המועצות המקומיות בתיק ( 

                                  1978-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI22ג:            סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

     1949-1950,1959,1961-1964,1966-1970,1972-1976,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קרית ים; חילול שבת; קרית גת; האן אריה; קרית ארבע; ל בכנסת"    סיעת מפד 

]; מועצה אזורית[שפיר ; שלומי; רמת גן; נאמן יעקב; רכסים; ראש העין;     קרית שמואל 

;                                              תאטרון הקאמרי; כשרות;     תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות                        :  שם התיק 

היהודית לארץ ישראל                                                   

                                  1977-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI20:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,              1949-1954,1956:תאריך התיק. ח"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                 1977-1975,1973-1970,1968-1966,1964-1962,1959-1958

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      קרן קיימת לישראל; ההסתדרות הציונית העולמית;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

;                           אליאב יעקב; שרגאי שלמה זלמן; האן אריה;     רפאל יצחק 

;                אתיופיה; יהודי אתיופיה;     המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

;                                          חינוך יהודי בגולה;     אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם הקונגרס העולמי היהודי                                    :  שם התיק 

                                  1974-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 VI21:             סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

.         1964,1971,1973-1974:תאריך התיק.ד"תשל- ה "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                  חות על פעולות של הקונגרס היהודי העולמי"בתיק דו 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                              חות"דו;     הקונגרס היהודי העולמי 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל                    :  שם התיק 

                                  1978-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 VI23:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,         1951,1955,1958-1959:תאריך התיק.ח"תשל- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                1978-1975,1972-1970,1967-1966,1964

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ההסתדרות הכללית של המעמד הבינוני בישראל; ל"מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     חוק ההפלות; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם התאחדות בעלי הבתים בישראל                                :  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI27:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,          1951,1955,1958-1959:תאריך התיק.ו"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

     1949-1950,1961-1962,1964-1967,1969-1970,1972-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ל בכנסת"סיעת מפד; ורהפטיג זרח; הצעות חוק;     מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל 

;                                       מלמד אברהם; האן אריה;     חוק הגנת הדייר 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם התאחדות האכרים בישראל                                    :  שם התיק 

                                  1963-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 VI29:             סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ג"תשכ- ח "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 הצעות חוק; חקלאות; ל בכנסת"סיעת מפד;     התאחדות האכרים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם התאחדות הסוחרים הכללית בישראל והתאחדות                   :  שם התיק 

בעלי התעשיה בישראל                                                   

                                  1977-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI28:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

,         1949-1951,1954-1955:תאריך התיק. ז"תשל- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                           1977-1973,1970,1966-1964,1962,1960,1958

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד; ורהפטיג זרח;     התאחדות הסוחרים הכללית בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם ארגון נכים נפגעי הנאצים בישראל                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 VI24:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,              1958,1960-1961:תאריך התיק.ח"תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                1978,1976-1972,1967-1966,1964-1963

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; איגוד נכי מחנות הנאצים; האן אריה; ל בכנסת"סיעת מפד;     ארגון נכים נפגעי נאצים 

;                                                                     שינמן פנחס 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ארגון עולי                  , התכתבות עם מרכז התאחדות התימנים בישראל:  שם התיק 

]           התכתבות עם ארגוני עולים מארצות שונות[צפון אפריקה בישראל  

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VI25:             סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ז"תשל- ט "תש: תאריך התיק:       הערות 

          1949-1952,1959,1963,1965-1966,1970-1974,1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יהודי גרוזיה; חצור הגלילית; לוב; יהודי לוב; קליטת עליה;     יהודי תימן 

;     יהודי עירק; התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;                                                                   יהודי רומניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                    :  שם התיק 

                                  1969-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 VI30:             סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ט"תשכ- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1959,1961,1963-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קרית גת; חוק הגנת הדייר; נאמן יעקב; דיבון אליצור; שואה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            מינהל מקרקעי ישראל; ם ובית יוסף"ישיבת הרמב; האן אריה;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                    :  שם התיק 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 VI26:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ח"תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הר הבית; מינהל מקרקעי ישראל; אליאב יעקב; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           חוק הגנת הדייר; שכר לימוד- אוניברסיטאות ; מלמד אברהם;     חוק ההפלות 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ל                              "התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים בחו:  שם התיק 

                                  1979-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 VI31:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ט"תשל- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1966,1971,1973-1979:תאריך התיק 



 "             " 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  

;                         ארצות הברית; האן אריה; חוק השבות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

י                                           "תש- ח "תש:תאריך התיק:       הערות 

.                                      בתיק גם קטעי עתונות באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תקשורת; פנקס דוד צבי; עתון יומי- הצפה ; ל בכנסת"סיעת מפד;     קטעי עתונות 

;                                                    אונא משה;     שינבוים אלישע 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1960-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5א:             סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                          "תש- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1950-1952,1954-1956,1958-1960:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; תקשורת; שינבוים אלישע; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              ל"נח; הודעות לעתונות; עתון יומי- הצפה ; ורהפטיג זרח;     אונא משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                    טלויזיה, רדיו, עתונות: התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1966-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ב:             סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ו                                        "תשכ- א "תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 עתון יומי- הצפה ; תקשורת; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   רשות השידור; אילת; נאמן יעקב]; הסתדרות כללית[    העובד הדתי  

; האן אריה; חינוך ממלכתי דתי; אוניברסיטת בר אילן;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ג:             סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשכ- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          האן אריה; רפאל יצחק; הודעות לעתונות; יהודי תימן; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                    רשות השידור 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ח:             סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                          "תש- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הצעות חוק; האן אריה; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        רשות השידור; פרבר פנחס; מצעים; ל"מפד; תקשורת;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                                         שאקי אבנר חי;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ד:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אולפנות; נשיא המדינה; רפאל יצחק; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           רשות השידור; בן מאיר יהודה; דרוזים; חוק הגנת הדייר;     שאקי אבנר חי 

;                         סנהדראי טובה; המר זבולון; קליטת עליה;     יהודי גרוזיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קרית ארבע; ניתוחי מתים; הכנסת השמינית; בחירות לכנסת; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             הצעות חוק; שאקי אבנר חי; הודעות לעתונות; מיסיון;     בן מאיר יהודה 

;                                                                הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בורג יוסף; תקשורת; ל"צה; בן מאיר יהודה; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                      מלמד אברהם; מיסיון; בתי עלמין; שינמן פנחס;     המר זבולון 

;         הצעות חוק; הצעות לסדר היום; שאילתות; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן מאיר יהודה; ורהפטיג זרח; מלמד אברהם; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    משרד התחבורה; משרד התיירות; שינמן פנחס; הצעות חוק; חקלאות;     אבטבי אליעזר 

;              חוק שירותי הדת היהודיים; משרד הבריאות; הרובע היהודי-     ירושלים  

;                                  מועצות דתיות; המר זבולון;     חזני מיכאל יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בן מאיר יהודה; פרידמן שמחה; מלמד אברהם; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      חוק ההפלות; תקציב; משרד התיירות; חוק הירושה; שינמן פנחס;     אבטבי אליעזר 

;       משרד החקלאות; עתון יומי- הצפה ; משרד התחבורה; גלס דוד; חקלאות;     לבנון 

;         אבוחצירא אהרן; חילול שבת; בני ברק; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     תקשורת 

;               ערבים]; אנטבה[מבצע יהונתן ; ל"צה; הצעות לסדר היום;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ה:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הצעות לסדר היום; בן מאיר יהודה; שינמן פנחס; פרידמן שמחה; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; התיישבות; ספרד; הקונגרס היהודי העולמי; הצעות חוק; מלמד אברהם;     אבטבי אליעזר 

;   משרד החינוך והתרבות; אבוחצירא אהרן; ירידה מהארץ; חוק ההפלות;     ורהפטיג זרח 

;    יהודי ברית המועצות; גרמניה; משרד התקשורת; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

; בני ברק; רובין בן ציון; בורג יוסף; משרד הדתות; גלס דוד; ברית המועצות;     עליה 

;    חוק שיפוט בתי דין רבניים; הודעות לעתונות; שימוש והפצה- סמים ;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ו:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ורהפטיג זרח; בן מאיר יהודה; דרוקמן חיים; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              מלמד אברהם; אבטבי אליעזר; שטרן קטן שרה; הצעות חוק;     שינמן פנחס 

;  ל"נח; סאדאת אנואר מוחמד; הסכם שלום; מצרים; רובין בן ציון;     הצעות לסדר היום 

;   תחבורה ציבורית; תל אביב; ל"צה; רשות השידור; ירידה מהארץ; מיסיון;     גלס דוד 

;                  תקציב; תאונות דרכים; התיישבות- שומרון ועזה , יהודה;     ירוחם 

;         גיוס נשים; חוק שירות בטחון; שואה; אנטישמיות;     גני ילדים ומעונות יום 

;            בית שאן; משרד התחבורה; ירושלים; משרד הפנים;     משרד העבודה והרווחה 

;          נתיבי אוויר לישראל- אל על ; משרד השיכון; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;                                             בית חולים סורוקה;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ד:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ם                                          "תש- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שטרן קטן שרה; מלמד אברהם; בן מאיר יהודה; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           שינמן פנחס; אבטבי אליעזר; שרות לאומי; רובין בן ציון;     ורהפטיג זרח 

;             תל אביב; חילול שבת; תאטרון הקאמרי; דרוקמן חיים;     בית הדין הרבני 

;    ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; קופת חולים כללית;     פרוייקט שיקום שכונות מצוקה 

;   ירושלים; גלס דוד; הצעות לסדר היום; קרית שמונה; תיירות; אילת;     דרום אפריקה 

;          משרד הסעד; מצרים; הסכם שלום; תקציב; המוסד לביטוח לאומי;     אור עקיבא 

; פושעי מלחמה נאצים; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ;     משרד העבודה והרווחה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                בית התפוצות; ל"צה; ברית המועצות;     אסירי ציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

,                     טלויזיה, רדיו, עתונות:התכתבות עם אמצעי התקשורת:  שם התיק 

הודעות של הסיעה                                                      

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 VI5ז:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הצעות לסדר היום; רובין בן ציון; הודעות לעתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    בן מאיר יהודה; עליה; יהודי אתיופיה; שינמן פנחס; שטרן קטן שרה;     הצעות חוק 

;     איכות הסביבה; אוניברסיטת בן גוריון בנגב; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;           ורהפטיג זרח; גרמניה; פושעי מלחמה נאצים; מלמד אברהם;     אבטבי אליעזר 

;   הסכם שלום; אופקים; חוק שיפוט בתי דין קראים; גוש קטיף; תקשורת;     חוק ההפלות 

;             משרד הבריאות; גלס דוד; חברון; חקלאות; חינוך יהודי בגולה;     מצרים 

;     תקציב; יהודי ברית המועצות; חוק שעות עבודה ומנוחה;     נמל התעופה בן גוריון 

;  ירידה מהארץ; חינוך; הרבנות הראשית לישראל; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     שואה 

;       אנטישמיות; ירושלים; חוק ירושלים בירת ישראל; אסירי ציון;     מנדלביץ יוסף 

;                                                 בית הדין הרבני;     חוק הירושה 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                             :  שם התיק 

')                                                      ו'-אותיות א( 

                                  1977-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 VI32:             סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ח "תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1958-1959,1962,1964,1967-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אליאב יעקב; מלמד אברהם; בן מאיר יהודה; האן אריה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                        חברון;     דיבון אליצור 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                             :  שם התיק 

')                                                      ס'-אותיות ז( 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ד "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1954,1959,1960,1964,1966-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דיבון אליצור; ורהפטיג זרח; האן אריה; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                           שפרעם;     רפאל יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                             :  שם התיק 

')                                                      ת'-אותיות ע( 

                                  1977-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                        "תשל- ט "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                        1959,1960,1963-1964,1966-1977: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אונא משה; אליאב יעקב; מלמד אברהם; פרבר פנחס; האן אריה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                         משרד השיכון]; מושב[חמד ; העתון לקורא הצעיר-     זרקור  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ח                  "דו, אסירים מבית סוהר רמלה8בריחת -ח מסכם"דו:שונות:  שם התיק 

סקירה על התחיקה הדתית בכנסת השישית         ],בארופה[מביקור בפרלמנטים 

                                  1979-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 VI33:             סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                    תיק חסוי.1963,1966-1969,1977,1979:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מועצות דתיות; הולנד; דנמרק; נורבגיה; שוודיה;     אוסטריה 

;               הר הזיתים; מקומות קדושים; חוק הדיינים;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;     חוק הירושה; עליה; יהודי ברית המועצות; בתי סוהר;     חוק איסור הונאה בכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5297: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק ושאילתות                          :חבר הכנסת אבוחצירא אהרן 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     רשות השידור; ל"צה; שאילתות; הצעות חוק; אבוחצירא אהרן; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :חבר הכנסת אבוחצירא אהרן 

                                  1980-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                          "תש- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תחבורה ציבורית; הצעות חוק; קואליציה; אבוחצירא אהרן; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   משרד העבודה והרווחה; חינוך; קליטת עליה; משרד הקליטה;     משרד החינוך והתרבות 

; תימן; יהודי תימן; הרבנות הראשית לישראל; משרד הפנים; משרד המשטרה;     משרד הסעד 

;    דרוזים; רבני שכונות ומושבים; הר הזיתים; הצעות לסדר היום;     בית הדין הרבני 

;                                                    ארצות ערב;     הכותל המערבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                         חבר הכנסת אבוחצירא אהרן: ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הממשלה וארגונים שונים                       , התכתבות עם משרדי הכנסת 

                                  1979-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ם                                         "תש- ד "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                        1974-1977,1979:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            בתי כנסת; ירוחם; ל"צה; שאילתות; אבוחצירא אהרן; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     צפת; חינוך ממלכתי דתי; ירושלים; אוניברסיטת בר אילן;     אוניברסיטת תל אביב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                    :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1974-1977,1980-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חוק הבחירות לכנסת; הצעות חוק; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                             חקלאות; תקציב;     הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                      :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ל"צה; משרד המסחר והתעשיה; שאילתות; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           תעסוקה; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ; חקלאות;     משרד החקלאות 

;                 נמל התעופה בן גוריון; אילת; משרד החוץ;     משרד העבודה והרווחה 

;    מצרים; ל"נח; ארצות ערב; קרית עקרון; חינוך; באר שבע;     משרד החינוך והתרבות 

;                   מינהל מקרקעי ישראל; אשקלון; רחובות; משרד השיכון;     תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                      :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        אשדוד; משרד העבודה והרווחה; שאילתות; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        משרד המשטרה; תעסוקה; נצרת; הצעות לסדר היום; משרד החוץ;     משרד התחבורה 

;              חקלאות; משרד השיכון; משרד המסחר והתעשיה;     נמל התעופה בן גוריון 

;                                      משרד הבטחון; משרד האוצר;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                      :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1980-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                          "תש- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הצעות לסדר היום; משרד החוץ; שאילתות; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              משרד השיכון; נמל התעופה בן גוריון; תיירות;     משרד התעשיה והמסחר 

;                                                         ל"צה;     משרד התחבורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                 :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד המשטרה; משרד החקלאות; תקציב; חקלאות; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   תעסוקה; בית חולים בלינסון; הצעות לסדר היום; תחבורה ציבורית;     משרד התחבורה 

;           בית הספר החקלאי מקווה ישראל; המוסד לביטוח לאומי;     חוק שירות בטחון 

;                                                         ם"או;     משרד המשפטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                 :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תקציב; קרית שמונה; הצעות לסדר היום; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   משרד התקשורת; משרד האנרגיה והתשתית; משרד התעשיה והמסחר; מצרים;     הסכם שלום 

;        משרד האוצר; משרד התחבורה; משרד החקלאות; חקלאות; אשדוד;     איכות הסביבה 

;                                                                       גוש קטיף 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

מוסדות חינוך         ,התכתבות עם הנהלת התנועה:חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

מוסדות וארגונים שונים                                        ,ותרבות 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1975-1976,1978-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שלומי; הפועל המזרחי בישראל; ברנשטיין צבי; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                      להווי ותרבות דתית- אגודת עציון ]; ישוב קהילתי[    חיספין  

;                                     ישיבת ימית;     ארגון המורים הדתיים בישראל 

;       בית המדרש למורות וגננות עזתה; בית מדרש לתורה והוראה- ץ אלון מורה "    מר 

]; מושב[שדי תרומות ; חקלאות]; מושב[עלמה ; פיתחת רפיח; מירון-     ישיבת בר יוחאי  

];                                                  מושב שיתופי[יונתן ; ל"    צה 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,           ועדת הכנסת,התכתבות עם הנהלת הכנסת:חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

חברי הכנסת ומפלגות                                                   

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ראשון לציון; הצעות לסדר היום; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     משרד האנרגיה והתשתית; חקלאות]; הכנסת[ועדת הכספים ]; הכנסת[    ועדת הכלכלה  

;                   חוק ריבונות ישראל בגולן]; סיני[אופירה ; הצעות חוק;     תקציב 

;   רמת הגולן]; סיעה בכנסת[התנועה הדמוקרטית ; קצרין;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                      :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 VII 1א:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          מושב[חזון ; טבריה; בתי כנסת; צפת; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

]; מושב[שדי תרומות ]; מושב[רוויה ; חקלאות; נתניה]; מושב[שרשרת ]; מושב[    דלתון  

];         מועצה אזורית[שפיר ]; מושב[שוקדה ; המוסד לביטוח לאומי]; מושב[    רחוב  

];      מועצה אזורית[עזתה ]; מושב[נצר חזני ]; מושב[ה "כפר הרא;     יהודי תוניסיה 

];                             מושב[שיבולים ]; מושב[מירון ]; מושב[    כפר מימון  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                      :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                  VII1ב:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גוש קטיף]; מועצה אזורית[שפיר ; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];  מושב[שדי תרומות ; בתי ספר; הדר השרון]; מועצה אזורית[עזתה ]; מושב[    גני טל  

;      סיני; משרד החקלאות]; מושב[גן אור ]; מושב[אחיעזר ]; מושב[ישעי ;     חקלאות 

];                מושב[עלמה ; התאחדות האכרים בישראל]; מושב[זמרת ;     פיתחת רפיח 

;             בית הספר החקלאי מקווה ישראל]; מושב[כפר מימון ;     ישיבת בית יהודה 

;          אפליה על רקע עדתי- ל "מפד; בחירות לכנסת; ל"מפד]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם איגוד המושבים                     :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1980-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                          "תש- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     מושב[עוזה ; חקלאות]; מושב[בית עוזיאל ; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];            מושב[מירון ]; מושב[יושיביה ]; מושב[בית הגדי ]; מושב[    כפר מימון  

];                                          מושב[שדי תרומות ]; ישוב[    משגב עם  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם איגוד המושבים                     :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשמ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הדר השרון; חוק ריבונות ישראל בגולן]; מושב[גני טל ; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                  מושב[מירון ; איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל;     בתי ספר 

;  פיתחת רפיח; חקלאות]; מועצה אזורית[עזתה ]; סיני[אופירה ]; מושב[    בית גמליאל  

;                   אולפנת אבן שמואל; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;   אבטבי אליעזר]; מושב[כפר יעבץ ]; מושב[גן אור ; אוסטריה]; מושב[    שדי תרומות  

];                                                          מושב[    שדי תרומות  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מועצות מקומיות                    :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חקלאות; מועצות דתיות; שלומי; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    נצרת; עפולה; התיישבות; תקציב; בני שמעון; צפת]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

;                                               בתי ספר]; מועצה אזורית[    שפיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                      :חבר הכנסת אבטבי אליעזר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חזני מיכאל יעקב; חקלאות]; מושב[עלמה ; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                                 מושב[זמרת ]; מושב[    עזריאל  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

קטעי עתונות            ,מאמרים,שונות. התכתבות:חבר הכנסת אבטבי אליעזר 

                                  1980-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                          "תש- ט "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1939,1979,1980:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    קטעי עתונות; פיתחת רפיח; אבטבי אליעזר; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                        :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1968-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                 III1ה:            סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשכ- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1959-1961,1964-1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוקים; חוק הגנת הדייר; רשות השידור; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                      הצעות חוק;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שאילתות                                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1965-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשכ- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1951,1953,1958-1961,1963-1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בית שאן; חוק שעות עבודה ומנוחה; שאילתות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                          גיוס נשים; חינוך ממלכתי דתי; חקלאות;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חינוך; ארצות הברית; חקלאות; שאילתות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                             חינוך ממלכתי דתי;     תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי                :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1949,1953,1955,1958,1964,1965-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           גלמן אריה ליב; המרכז העולמי- המזרחי ; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             תירוש יוסף; גולדשלג יצחק; המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

;                           כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ל            "התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי והמפד:חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1950-1951,1954-1956,1958,1960-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ל"מפד; הפועל המזרחי בישראל; ברנשטיין צבי; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    האן אריה; החטיבה הערבית- ל "מפד; קרונה משה; ביסטריצר יצחק;     גואלמן אלעזר 

;                                                כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

תנועת האשה הדתית         ,התכתבות עם סניפי התנועה:חבר הכנסת אונא משה 

הדור הצעיר ועוד                 ,חוגי הצעירים,הנהלת בני עקיבא,לאומית 

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

          1950-1951,1953-1954,1956,1961-1964,1966-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עפולה; עכו; נהריה; חיפה; הפועל המזרחי בישראל; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  גני ילדים ומעונות יום; אליאש מרים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     טבריה 

;         ורמוס דניאל]; סיעה[חוגי הצעירים ; רוטנברג מתתיהו;     בני עקיבא בישראל 

;                                 המשמרת הצעירה העולמית; ל"המפד-     רשות הנוער  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת בקשר לפעולות        :חבר הכנסת אונא משה 

כ משה אונא עם מוסדות וארגונים                                     "ח 

                                  1961-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשכ- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1950-1956,1958-1961:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   בני עקיבא בישראל; דיבון אליצור; פומרנץ אברהם; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                      לוין צבי;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת בקשר לפעולות        :חבר הכנסת משה אונא 

כ משה אונא עם מוסדות וארגונים                                     "ח 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשכ- ב "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  האן אריה; נאמן יעקב; לוין צבי; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת בקשר לפעולות        :חבר הכנסת משה אונא 

כ משה אונא עם מוסדות וארגונים                                     "ח 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       אונא משה; האן אריה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת בקשר לפעולות        :חבר הכנסת משה אונא 

כ משה אונא עם מוסדות וארגונים                                     "ח 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ח "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                       האן אריה; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת הכנסת         ,התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת:חבר הכנסת אונא משה 

                                  1973-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ג "תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1952,1955-1959,1961-1965,1967-1969,1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חוק שירות בטחון; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברי הכנסת            ,התכתבות עם הנהלת הקואליציה:חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1952-1953,1958,1960-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חוק איסור הונאה בכשרות; לורינץ שלמה; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

מפלגות שונות              ,התכתבות עם ועדות הכנסת:חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1951-1952,1954,1961-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                    הכנסת[ועדת העבודה והרווחה ; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                     הכנסת[ועדת החוץ והבטחון ]; הכנסת[    ועדת חוקה חוק ומשפט  

;            קראים; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                                  המפלגה הליברלית העצמאית]; קבוץ[    כפר עציון  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1958-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VII3ג:            סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תשי- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שאילתות; מימון יהודה ליב הכהן; משרד הדתות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשכ- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרוזים; אן'בית ג; משרד החינוך והתרבות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשכ- ב "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 הצעות חוק; משרד החינוך והתרבות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       נתיבות]; מושב שיתופי[בני דרום ; חוק הגנת הדייר;     חוק נישואין וגירושין 

;      נשואי תערובת]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ; בתי כנסת]; קבוץ[    שדה אליהו  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשכ- ד "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חוק הירושה; הצעות חוק; משרד החינוך והתרבות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                   מועצת הלול;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ל"נח; משרד החינוך והתרבות; האן אריה; ל"צה; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                          אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                           :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       המוסד לביטוח לאומי; משרד הסעד; חינוך דתי; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                  בתי ספר; ראשון לציון;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תשכ,ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד התחבורה; ם ובית יוסף"ישיבת הרמב; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                רשות השידור; משרד החינוך והתרבות;     משרד הסעד 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המזכירות של הקבוץ הדתי                :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ד "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1954-1955,1958,1960-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל; הקבוץ הדתי; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלה של קבוצים שונים                 :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1949,1953-1954,1958-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];  קבוץ[סעד ; יבנה; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 ירושלים- מושב זקנים וזקנות המאוחד ; גיוס כספים;     בארות יצחק 

;  איגוד הדייגים בישראל]; קבוץ[טירת צבי ]; קבוץ[שלוחות ;     אגודת בני גוש עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

י          "התכתבות עם הנהלת המרכז לחינוך הדתי בא:חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ד "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1954,1958,1961-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       רוטנברג מתתיהו; המרכז לחינוך הדתי בישראל; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    תקציב; משרד החינוך והתרבות; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות דתיים             :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1954,1958-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  האן אריה; אוניברסיטת בר אילן; ה"ישיבת כפר הרא; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             ליפשיץ- בית המדרש הממלכתי דתי למורים ;     בתי ספר 

];     מוסד חינוכי דתי לנוער[חוות השומר ; המגבית לחינוך הדתי-     קרן ארץ ישראל  

;                                                    בית הספר החקלאי מקווה ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים                 :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                              1949,1958-1960,1962-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מוסד תורני תיכון[פרדס חנה - מדרשית נעם ; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     חילול שבת; כשרות; כפייה דתית; מפעל לפרסומים למודיים במחשבת היהדות-    אמנה 

];        מוסד מרכזי של מוסדות התורה[מפעל התורה ;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                 :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1965-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשכ- ג "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1952-1953,1955,1958-1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קראים; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; יד ושם; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      הסתדרות הצופים בישראל; תקשורת; המרכז החקלאי-     הסתדרות הפועלים החקלאים  

;                         האוניברסיטה העברית בירושלים;     הקונגרס היהודי העולמי 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                 :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      תאונות דרכים; האוניברסיטה העברית בירושלים; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           התאחדות הסוחרים הכללית בישראל; ארגון מגדלי פירות;     חוק הגנת הדייר 

;                                   קרית טבעון; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מערכות עיתונים ובטאונים               :חבר הכנסת אונא משה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- א "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1950-1952,1958-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       עתון יומי- הצפה ; תקשורת; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5642: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

קטעי עתונות ומאמרים                              :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1950,1952,1954,1964-1966,1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חינוך דתי; קטעי עתונות; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,                    התכתבות עם ההסתדרות הציונית: חבר הכנסת אונא משה 

המועצות המקומיות                                                     

                                  1968-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ט                                        "תשכ- ב "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                             1952,1955,1958,1960-1968: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    פתח תקוה; ישיבת אור עציון; קרן קיימת לישראל;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;       חילול שבת; חיפה; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; חבל יבנה;     אופקים 

;                                                      תל אביב;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות ואזרחים בחוץ לארץ              :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                 VII3ב:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1950,1954-1956,1958,1960,1962-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בריטניה ואירלנד- המזרחי ; חוק הגנת הדייר; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

 ;                                                   AMERICAN JEWISH CONGRESS    

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1962-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

.            בתיק גם בקשות לסיוע מאזרחים.ב"תשכ- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1952-1954,1956,1958-1962:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חוק הגנת הדייר; אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשכ- ב "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                                     בתיק גם בקשות לסיוע מאזרחים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5651: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                                     בתיק גם בקשות לסיוע מאזרחים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                          :חבר הכנסת אונא משה 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 VII3א:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ח "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                                     בתיק גם בקשות לסיוע מאזרחים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 אונא משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                   :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1979-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ח "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                              1968,1971-1974,1976-1979:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חוק הבחירות לכנסת; משרד הסעד; הצעות חוק; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                        חוק שירותי הדת היהודיים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                   :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המוסד לביטוח לאומי; קרית שמונה; הצעות חוק; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                      הצעות לסדר היום;     חיפה 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                     :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1959,1975,1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד הפנים; אלוני שולמית; שאילתות; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                    ישיבות הסדר 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1969-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ה "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משרד הסעד; הצעות לסדר היום; הצעות חוק; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                   תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הצעות לסדר היום; משרד הסעד; הצעות חוק; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                          תקציב;     משרד הפנים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד הפנים; הצעות חוק; הצעות לסדר היום; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                      חוק השבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד הפנים; צפת; הצעות חוק; הצעות לסדר היום; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשל- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בתי סוהר; איכות הסביבה; נצרת; הצעות לסדר היום; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                        משרד הפנים;     ירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד המשטרה; בתי סוהר; הצעות לסדר היום; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                :ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ם "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פיתחת רפיח; משרד המשטרה; הצעות לסדר היום; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת          ,התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת:ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

המרכז העולמי של המזרחי ועוד                       ,ועדות הכנסת,הכנסת 

                                  1981-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

     1949-1952,1954,1956,1958-1960,1965,1969,1976-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ברנשטיין צבי; ביסטריצר יצחק; הכנסת הראשונה; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  איכות הסביבה; רמלה; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                               חילול שבת; תל אביב;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

.                    התכתבות עם משרדי הממשלה:ר בורג יוסף"חבר הכנסת ד 

ח על המצב בבתי הסוהר                                             "דו 

                                  1980-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VII4:             סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                           "תש- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

          1949-1950,1952-1954,1960,1969,1975,1977,1980:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בתי סוהר; משרד החוץ; בורג יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                          :ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 

                                  1967-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשכ- ג "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1953,1956,1958-1959,1965-1967:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בן מאיר ישראל שלמה; הצעות חוק; חוקים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5865: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                          :ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ח "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משרד הפנים; הצעות חוק; חוקים; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           הצעות לסדר היום; משרד הבריאות; משרד העבודה והרווחה;     תאונות דרכים 

;                              חוק הבחירות לכנסת; מבקר המדינה;     עבריינות נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                         : ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוק יחסי ממון; הצעות חוק; חוקים; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          המוסד לביטוח לאומי; חוק שעות עבודה ומנוחה; תקציב; חוק השבות; ל"    צה 

;                                                                 חוק הגנת הדייר 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                               :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוקים; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             בתי ספר; אור יהודה; הצעות לסדר היום;     הצעות חוק 

;                       חוק שעות עבודה ומנוחה; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;  מבקר המדינה; חוק הירושה; הרבנות הראשית לישראל;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   159- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                               :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הצעות חוק; הצעות לסדר היום; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        קרית ארבע; ל"צה; חוקים; הרבנות הראשית לישראל;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                                                 נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                               :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הצעות חוק; תקציב; חוקים; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      חוק שעות עבודה ומנוחה; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     המוסד לביטוח לאומי 

];                                    ישוב[אלון מורה ; ל"צה;     הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5877: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                               :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הצעות לסדר היום; הצעות חוק; חוקים; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      מעלה אדומים; קרית שמונה; קרית מוצקין; סיני; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;                                                                   אלוני שולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                               :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המוסד לביטוח לאומי; שרות לאומי; הצעות חוק; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; חוק ירושלים בירת ישראל; הרבנות הראשית לישראל; חינוך; חוק שירות בטחון; ל"    צה 

;                 נמל התעופה בן גוריון; אופקים; תקציב;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

;                                           חברון; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ר בן מאיר יהודה        "חבר הכנסת ד,ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 

שאילתות                                                              

                                  1971-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1958-1959,1962,1970-1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בתי סוהר; חילול שבת; לוד; שאילתות; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     האוניברסיטה העברית בירושלים; תל אביב; טירת הכרמל;     נמל התעופה בן גוריון 

;                                        בן מאיר יהודה; נתיבות;     תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " 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  

;    עליה; יהודי ברית המועצות; תאונות דרכים; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          אופקים; שדרות; נתיבות; משרד השיכון; שאילתות;     נמל התעופה בן גוריון 

;                                        בת ים; הר הבית;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תיירות; ל"צה; שאילתות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        פושעי מלחמה נאצים; נתיבי אוויר לישראל- אל על ;     נמל התעופה בן גוריון 

;                      בני עקיבא בישראל; ירושלים; נתיבות; חולון;     משרד הקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      משרד המשטרה; שאילתות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                      חילול שבת; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   162- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ל"צה; העיר העתיקה- ירושלים ; שאילתות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     פיתחת רפיח; קרית ארבע; אילת; משרד השיכון; באר שבע; משרד הקליטה;     רמת גן 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גני ילדים ומעונות יום; חילול שבת; שאילתות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  משרד הקליטה; מיסיון; מינהל מקרקעי ישראל; נתיבי אוויר לישראל- אל על ; ל"    צה 

;   בתי חולים; רשות השידור; משרד החינוך והתרבות; בתי ספר; ירושלים;     קרית ארבע 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כשרות; באר שבע; קרית ארבע; שאילתות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     נצרת; חילול שבת; משרד הקליטה; תיירות; ירדן; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

;                    המוסד לביטוח לאומי; שרות לאומי; שלומי; משרד החוץ;     אשדוד 

;                                  משרד המשטרה; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                       :ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   163- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ניתוחי מתים; חוקים; הצעות לסדר היום; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             תיירות; משרד התיירות; משרד הפנים; תעסוקה;     נצרת 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5992: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                       :ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ח "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חוקים; תעסוקה; סנהדראי טובה; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              ניתוחי מתים; אופקים; ראשון לציון; משרד הפנים;     הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ר בן מאיר יהודה        "חבר הכנסת ד,ר רוזנברג ישראל שלמה"חבר הכנסת ד 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 תיירות; משרד התיירות; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; יהודי גרוזיה; הצעות חוק; ברית המועצות; יהודי ברית המועצות;     הצעות לסדר היום 

;        משרד השיכון; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ; תקשורת;     קליטת עליה 

;  בן מאיר יהודה; נתיבי אוויר לישראל- אל על ; חוק הבחירות לכנסת;     מבקר המדינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה5999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   164- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

נאומים בכנסת                            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הסכם שלום; מצרים; ל"צה; הצעות לסדר היום; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   תקציב; נתיבי אוויר לישראל- אל על ; משרד התחבורה; משרד המשפטים;     הצעות חוק 

;      שרות לאומי; לבנון; צרפת]; ישוב[אלון מורה ; מבשרת ירושלים;     מעלה אדומים 

];        אנטבה[מבצע יהונתן ; בני ברק; חילול שבת; תקשורת;     המוסד לביטוח לאומי 

;                                                ערבים]; מושב[אשבול ;     אוגנדה 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשל- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קרית ארבע; מערת המכפלה; הצעות לסדר היום; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             הרבנות הראשית לישראל; הצעות חוק; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;         שרות לאומי; ל"צה; סאדאת אנואר מוחמד; הסכם שלום; מצרים;     ישיבות הסדר 

;                                                                      גיוס נשים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6037: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ל"צה; הצעות חוק; הסכם שלום; מצרים; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        שרנסקי נתן; אילת; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; ערבים;     הצעות לסדר היום 

;                     הרבנות הראשית לישראל; ברית המועצות;     יהודי ברית המועצות 

;                     מנדלביץ יוסף; רמת הגולן; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   165- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      אסירי ציון; ספרי תורה; סוריה; יהודי סוריה; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המרכז העולמי של              :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

.            סניפי הפועל המזרחי,הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל,המזרחי 

                                  1977-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ז "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                              1956-1957,1969,1971-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       קרית ארבע; קרית אתא; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     בן מאיר יהודה 

;                                  פתח תקוה; עתלית; צפת;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

תנועת          :התכתבות עם מוסדות התנועה:ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

.                  ועוד,בני עקיבא-המזכירות העולמית,האשה הדתית לאומית 

                                  1977-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1959,1971-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בן מאיר יהודה; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

];              סיעה[חוגי הצעירים ; בני עקיבא בישראל]; המזרחי[    המשמרת הצעירה  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,         התכתבות עם מזכירות הסיעה בכנסת:ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

ועדות הכנסת                              ,הנהלת הקואליציה,חברי הכנסת 

                                  1977-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   166- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

               1958-1959,1966-1967,1970-1971,1973-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אליאב יעקב; האן אריה; דיבון אליצור; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         הצעות חוק; כהנא מאיר; בתי כנסת; פתח תקוה; מטלון שרה;     בן מאיר יהודה 

];                                             הכנסת[ועדת הכספים ;     עונש מוות 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                  :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ח "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1958-1959,1970-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הצעות לסדר היום; הצעות חוק; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  ירושלים; רמת הגולן; בתי ספר; ראש העין; מיסיון; פיתחת רפיח; עזה;     קרית ארבע 

;                         בן מאיר יהודה; נתיבי אוויר לישראל- אל על ;     קפריסין 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                  :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הצעות לסדר היום; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   ירושלים; ערבים; אוגנדה; בית שמש]; מושב[אשבול ; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;                 הקונגרס היהודי העולמי; לבנון; בתי ספר; חולון;     משרד הבריאות 

;                                   חילול שבת; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   167- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם משרדי הממשלה                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1973-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ט "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1959,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הר הבית; משרד הסעד; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             הצעות חוק; משרד השיכון; בתי ספר; קרית אתא;     משרד החינוך והתרבות 

;                                                                  בן מאיר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ערבים; אשקלון; חבר מחזיקי דת- ד "חמ; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                   ל"להעמקת הקשר עם נוער בחו[    תוכנית אמריקה 

;                חילול שבת; בן מאיר יהודה; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                   "תשל- ה "תשל,ד"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1963,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משרד התקשורת; משרד החינוך והתרבות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     בן מאיר ישראל שלמה; חילול שבת; קרית ים]; מושב[בית יהושוע ;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6097: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   168- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                 :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    משרד התחבורה; בתי ספר; מגדל העמק; משרד החינוך והתרבות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           שאילתות; ל"צה; הצעות חוק; משרד הפנים; ירדן; תיירות;     משרד התיירות 

;                                                                  בן מאיר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות          :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

ישיבות שונות                               ,אוניברסיטת בר אילן,דתיים 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי גרוזיה; בתי כנסת; רחובות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];          מושב[מחולה ; אוניברסיטת בר אילן; חילול שבת;     נמל התעופה בן גוריון 

;        ישיבת רעננה; ישיבת בית שמואל]; רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

;            ישיבת בית יהודה; כפר צבי סיטרין- ישיבה טכניקום ;     ישיבת אהל שלמה 

;             בתי ספר; חולון; ישיבת מרכז הרב; מוסד לתורה ומקצוע- ם "    ישיבת תו 

;                                                                ישיבת נוה הרצוג 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות          :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

בתי ספר דתיים                     ,המרכז לחינוך הדתי בישראל,בתי מדרש 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   פנימיה תיכונית תורנית לבנות-מדרשת עמליה; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                        ליפשיץ- בית המדרש הממלכתי דתי למורים ;     מכללת תלפיות 

;              בתי ספר; באר שבע; נשר; אולפנת סגולה;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

; בית צעירות מזרחי; באר יעקב; קרית אתא; חיפה;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

;     חולון; בית שאן; כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; כפר בתיה-     כפר הנוער הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים        :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1977-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "תשל- א "תשל,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1958-1959,1971-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הר הבית; בן מאיר יהודה; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      חיפה; קבוצת צעירים למען היהדות]; פעילות לסטודנטים[    מוסד הלל לבני ברית  

;                   העתון לקורא הצעיר- זרקור ; בתי כנסת; פתח תקוה;     חילול שבת 

;                                                 צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים        :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                   "תשל- א "תשל,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1959,1971-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ל"צה; בן מאיר יהודה; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    חוק השבות; נתיבי אוויר לישראל- אל על ;     מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל 

];                                  סיני[אופירה ;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;        חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ]; פעילות לסטודנטים[    מוסד הלל לבני ברית  

;                   ארגון נכים ניצולי רדיפות הנאצים;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;                                                    האוניברסיטה העברית בירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   170- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים        :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מכון טכנולוגי לישראל- הטכניון ; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת בן גוריון בנגב; חילול שבת;     אסירי ציון 

;                        פרדס חנה; קרית ביאליק; עפולה; מגדל העמק;     מעגן מיכאל 

;            מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל;     התאחדות הסוחרים הכללית בישראל 

];                                      פעילות לסטודנטים[    מוסד הלל לבני ברית  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מועצות מקומיות               :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  נהריה; טבריה; בית שאן; בתי כנסת; תל אביב; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      בתי עלמין; חברון; ראשון לציון; קרית אונו; יסוד המעלה; צפת;     גבעת אולגה 

;      בתי ספר; ירושלים; מועצות דתיות; אור יהודה; נתניה; ירוחם]; מושב[    שרשרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

איגוד        ,התכתבות עם הסוכנות היהודית:ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

קבוצות וקבוצים דתיים                     ,מזכירות הקבוץ הדתי,המושבים 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                    "תש,ז"תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1971-1977,1980:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 ההסתדרות הציונית העולמית; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   171- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          גרעין גבעון]; ישוב[אלון מורה ; איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל 

];         מושב[צפריה ; יבנה; הקבוץ הדתי]; קבוץ[מעלה גלבוע ]; מושב[    שדה יעקב  

;                                                  בן מאיר יהודה]; קבוץ[    סעד  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מערכות העתונות בישראל        :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

ובחוץ לארץ                                                           

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הודעות לעתונות; אסירי ציון; תאונות דרכים; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                  העתון לקורא הצעיר-     זרקור  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

ר רוזנברג ישראל שלמה                  "חבר הכנסת ד:ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                   "תשל- א "תשל,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר     .1959,1971-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חינוך דתי; קרית אתא; בן מאיר יהודה; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     הר הבית; בני עקיבא בישראל; קרית ארבע; חברון;     אור יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   172- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יהודי ברית המועצות; חוק השבות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    שניר דוד; חברון; אולפנת סגולה; אסירי ציון;     ברית המועצות 

];                                סיעה[חוגי הצעירים ]; מועצה אזורית[    מודיעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ראש העין; שאקי אבנר חי; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; עתון יומי- הצפה ; חוק השבות; קבוצת צעירים למען היהדות]; סיעה[    חוגי הצעירים  

;                                                            ל"צה;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 VII5א:            סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מיסיון; ל"צה; חוק השבות; קואליציה; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   173- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סיני]; סיעה[חוגי הצעירים ; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                        חוק השבות;     קבוצת צעירים למען היהדות 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חיפה; חילול שבת; קבוצת צעירים למען היהדות; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                          סיעה[חוגי הצעירים ;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   מושב[תוחלת ; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   174- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כשרות; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                 ל"צה; המוסד לביטוח לאומי; בתי כנסת;     רחובות 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 VII5ד:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  נצרת; המוסד לביטוח לאומי; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                           ראשון לציון]; סיעה[    חוגי הצעירים  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי מדינת ישראל            :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם בקשות לעזרה מיהודה בן מאיר                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שרות לאומי]; מושב[בית גמליאל ; חברון; בן מאיר יהודה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,          פרסומים,חות"דו,מאמרים- שונות :ר בן מאיר יהודה"חבר הכנסת ד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   175- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קטעי עתונות                                                          

                                  1976-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,        1958,1971-1973:תאריך התיק.ו"תשל- א "תשל,ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

 .                                                       1976-1975

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יהודי גרוזיה; בן מאיר יהודה; בן מאיר ישראל שלמה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             חוק דמי מפתח; בנקים; מיסיון; חוקים;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                          ,הצעות חוק:חבר הכנסת גולדשמידט יוסף 

                                  1973-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                 VII6:             סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

          1951,1970-1973:תאריך התיק.ג"תשל- ל "תש,א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חינוך; הצעות חוק; חוק שעות עבודה ומנוחה; גולדשמידט יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          בית חולים ביקור חולים; שאילתות; חוק הגנת הדייר;     חוק הבחירות לכנסת 

;                                            גיוס נשים; חילול שבת;     מגדל העמק 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                               :חבר הכנסת גולדשמידט יוסף 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תקציב; משרד הפנים; הצעות לסדר היום; גולדשמידט יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; חינוך דתי; משרד המשפטים; חוק הבחירות לכנסת; משרד החינוך והתרבות;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   176- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                               :חבר הכנסת גולדשמידט יוסף 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מוסדות להשכלה גבוהה; חוקים; הצעות חוק; גולדשמידט יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                         חוק הבחירות לכנסת;     הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,          מ והסניפים"התכתבות עם הנהלת הפוה:חבר הכנסת גולדשמידט יוסף 

ועידות הכנסת ועוד        ,חברי הכנסת,הנהלת הכנסת,מזכירות הסיעה בכנסת 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.                                        ד"תשל- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1969,1971,1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מוסדות להשכלה גבוהה; אליאב יעקב; גולדשמידט יוסף; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל; שאקי אבנר חי; כשרות;     גיוס נשים 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                         :חבר הכנסת גלס דוד 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הרבנות הראשית לישראל; הצעות חוק; גלס דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  בית הדין הרבני; חוק הבחירות לכנסת; ירושלים; איכות הסביבה;     הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6258: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   177- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                         :חבר הכנסת גלס דוד 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ם "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חוק הגנת הדייר; הרבנות הראשית לישראל; הצעות חוק; גלס דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     אימוץ ילדים; חוק הבחירות לכנסת;     חוק ירושלים בירת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                           :חבר הכנסת גלס דוד 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אופקים; ירידה מהארץ; חוק השבות; שאילתות; גלס דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                         גורן שלמה; איכות הסביבה;     חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                      :חבר הכנסת גלס דוד 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הרבנות הראשית לישראל; ל"צה; הצעות לסדר היום; גלס דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  דרוזים; הסכם שלום; מצרים; בית הדין הרבני; חוק הבחירות לכנסת;     משרד המשפטים 

;                                      חוק הירושה; הכושים העבריים;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6265: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   178- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברי          ,הנהלת הכנסת,התכתבות עם הנהלת התנועה:חבר הכנסת גלס דוד 

מוסדות חינוך ותרבות דתיים ועוד                   ,משרדי הממשלה,הכנסת 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

.                        בתיק גם ברכות לדוד גלס לרגל היבחרו לכנסת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    ישיבת שעלבים; גלס דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                      ישיבת אהל שלמה]; רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

;          מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ]; מוסד מרכזי של מוסדות התורה[    מפעל התורה  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

מועצות           ,התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים:חבר הכנסת גלס דוד 

מערכות עתונים ועוד                 ,ההסתדרות הציונית העולמית,מקומיות 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

.                        בתיק גם ברכות לדוד גלס לרגל היבחרו לכנסת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ההסתדרות הציונית העולמית; גלס דוד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המרכז העולמי של             :חבר הכנסת גניחוסקי אליהו משה 

איגוד המושבים ועוד                 ,משרדי הממשלה,הפועל המזרחי,המזרחי 

                                  1954-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 VII7:             סימול מקורי 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                          "תשי- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   179- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     מימון יהודה ליב הכהן; משרד האוצר; גנחובסקי אליהו משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    המרכז העולמי- המזרחי ; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     שפירא משה חיים 

;                                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     גלמן אריה ליב 

;         הכנסת הראשונה; טבריה; באר שבע;     המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת           ,שאילתות,הצעות חוק:חבר הכנסת גרינברג יעקב 

אזרחי המדינה                                ,הנהלת הסיעה בכנסת,הכנסת 

                                  1963-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                              "תשכ- א "תשכ,ד"תשי,ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1949,1954,1960-1963:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שאקי אבנר חי; שאילתות; הצעות חוק; גרינברג יעקב אהרן; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                          ,שאילתות:חבר הכנסת דרוקמן חיים 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ל"צה; כשרות; פליטים; חברון; שאילתות; דרוקמן חיים; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              משרד החינוך והתרבות; מצרים; הסכם שלום; קרית ארבע;     מערת המכפלה 

;         שנת שמיטה; הצעות לסדר היום; נשים מוכות; בטחון- שומרון ועזה ,     יהודה 

;     חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     ירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                      :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   180- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              חוק חסינות חברי כנסת; הצעות חוק; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; שאילתות;     חוק הבחירות לכנסת 

;        חברון; הצעות לסדר היום; קליטת עליה; יהודי גרוזיה]; קבוץ[    מעלה גלבוע  

;                 חוק שירות בטחון; בתי ספר; ראש העין; קרית ארבע;     משרד השיכון 

;                                   המוסד לביטוח לאומי;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                      :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מיסיון; הצעות לסדר היום; ל"צה; הצעות חוק; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         חוק ההסגרה; חינוך; בתי סוהר; ישיבות הסדר;     חוק לעידוד הילודה בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                      :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                   "תשמ- ו "תשל,ד"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1974,1976-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  רשות השידור; חינוך; מועצות דתיות; הצעות חוק; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                בית הדין הרבני; ערבים; הצעות לסדר היום;     מוסדות להשכלה גבוהה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   181- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מוסדות להשכלה גבוהה; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          דימונה; גוש עציון; ל"מפד; מעלות; מלחמת ששת הימים;     גיוס בני ישיבות 

;                 משרד התיירות; משרד הדואר; חילול שבת; קליטת עליה;     בתי חולים 

;      המועצה הישראלית לצרכנות; איכות הסביבה; מכון טכנולוגי לישראל-     הטכניון  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      משרד החינוך והתרבות; גוש עציון; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  משרד התיירות]; קבוץ[עלומים ; חילול שבת; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

;    תאונות דרכים; משרד הדואר; תחבורה ציבורית; רמת הגולן; ל"צה; נתניה;     חברון 

;                                                  שימוש והפצה- סמים ;     כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד התחבורה; חילול שבת; תקשורת; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    יהודי ברית המועצות; רמת הגולן]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

;    דימונה; משרד הבריאות; בת ים; ל"צה; בתי עלמין; שיבא-     בית חולים תל השומר  

;                               גוש עציון; מעלות; מלחמת ששת הימים;     בתי חולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6357: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   182- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 משרד הבריאות; בת ים; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                       משרד הפנים; דרוזים; ל"צה; חקלאות;     מינהל מקרקעי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                       : חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; משרד המסחר והתעשיה; דרוזים; ירושלים; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             משרד הבריאות; הרובע היהודי- ירושלים ; קרית שמונה;     משרד החקלאות 

;                                                                   איכות הסביבה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                       : חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   נתיבות; תנועות נוער; משרד הבריאות; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                חילול שבת; מוסדות להשכלה גבוהה; משרד החינוך והתרבות;     תקשורת 

;               הרובע היהודי- ירושלים ; משרד השיכון;     המועצה הישראלית לצרכנות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   183- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           חילול שבת; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       אור יהודה; בתי סוהר; איכות הסביבה; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

;                                   מינהל מקרקעי ישראל;     נמל התעופה בן גוריון 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        קבוץ[מעלה גלבוע ; הצעות חוק; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      ל"צה; תאונות דרכים; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ;     תחבורה ציבורית 

;                                                     גיוס נשים;     משרד הקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איכות הסביבה; ראש העין; כשרות; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;               שרות התעסוקה; חילול שבת; יהודי גרוזיה; תאונות דרכים;     בתי ספר 

;      חברון; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; משרד הקליטה;     הכושים העבריים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   184- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            תיירות; העיר העתיקה- ירושלים ; ירושלים; משרד הסעד;     משרד הבריאות 

;                  בתי כנסת; משרד הפנים; חצור הגלילית;     המועצה לשיווק פרי הדר 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               גני ילדים ומעונות יום; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     שרות התעסוקה; משרד הקליטה; משרד התקשורת; תיירות; העיר העתיקה-     ירושלים  

;   גרמניה; משרד החוץ; חברון; חצור הגלילית; משרד הסעד; רמת הגולן;     מועצת הלול 

;                גיוס נשים; מינהל מקרקעי ישראל; הכושים העבריים;     תאונות דרכים 

;                קרן קיימת לישראל; שרות לאומי; תקשורת;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קרית ארבע; גני ילדים ומעונות יום; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              ירושלים; תקשורת; קרן קיימת לישראל; תאונות דרכים;     משרד התיירות 

;          גוש עציון; בתי ספר; עפולה; שרות לאומי; תיירות; שימוש והפצה-     סמים  

;      כשרות; תל אביב; משרד השיכון; פקיעין; מכון וינגייט;     אוניברסיטת בר אילן 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1971-1972,1974-1975:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   185- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 משרד העבודה והרווחה; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      מכון וינגייט; בתי ספר; כשרות; אוניברסיטת בר אילן;     משרד החינוך והתרבות 

;                         התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; מנחמיה;     רשות השידור 

;                    חילול שבת; גוש עציון; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                       : חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ל"צה; שאילתות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         חילול שבת; תל אביב; ירידה מהארץ; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

;          קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; ירוחם; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

;           הרובע היהודי- ירושלים ; בתי ספר]; מושב[כפר חסידים ;     עיירות פיתוח 

;        ארגנטינה; יהודי ארגנטינה; גן יבנה; ישיבות הסדר;     מוסדות להשכלה גבוהה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                   :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הצעות לסדר היום; עבריינות נוער; הצעות חוק; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  עליה; יהודי ברית המועצות; מעלות; יהודי ארצות ערב; חילול שבת;     תאונות דרכים 

;                                                      משרד הקליטה;     עבריינות 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                   :חבר הכנסת המר זבולון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   186- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               עליה; קליטת עליה; יהודי גרוזיה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         בתי ספר; ראש העין; חברון; עבריינות נוער; עבריינות;     הצעות לסדר היום 

;                                                           מצרים;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                   :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   רמת הגולן; הצעות לסדר היום; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    משרד הסעד; משא ומתן לשלום; מצרים; יד ושם; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

;                                                            משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                   :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4יז:            סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חינוך; הצעות לסדר היום; משרד הסעד; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           הסכם שלום; מצרים; רשות השידור; מוסדות להשכלה גבוהה;     עיירות פיתוח 

;                    גני ילדים ומעונות יום; בית התפוצות;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   187- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                                   :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ם "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חינוך; חינוך יהודי בגולה; רשות השידור; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         בתי ספר; מוסדות להשכלה גבוהה; משרד החינוך והתרבות;     הצעות לסדר היום 

;    בית הדין הרבני; גני ילדים ומעונות יום; ערבים;     אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

];                                              אגודה להכרת ערכי היהדות[    גשר  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי              :חבר הכנסת המר זבולון 

והמשמרת הצעירה של המרכז העולמי                                       

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        שליחים; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי - המזרחי ; ינסקי בזק בצלאל'    ביז 

;                 כהן אהרן]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; פרוטוקולים;     גולדשלג יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ             :חבר הכנסת המר זבולון 

ל                                "ישראל ועם סניפי הפועל המזרחי והמפד 

                                  1977-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                    "תשל- ל "תש,ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1963,1969-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ירושלים המזרחית; הפועל המזרחי בישראל; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   188- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  גואלמן אלעזר; צפת]; בית מדרש למורים ולגננות[גבעת וושינגטון ;     בחירות לכנסת 

;              בני ברק; קליטת עליה; פרוטוקולים; החטיבה הערבית- ל "מפד; ל"    מפד 

;             באר שבע; פרדס חנה]; מושב[מחולה ; חיפה; אור יהודה;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המזכירות העולמית של בני             :חבר הכנסת המר זבולון 

ההנהלה הארצית של ארגון בני עקיבא בארץ ישראל והסניפים          ,עקיבא 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1969-1972,1974-1975,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שפירא יוסף; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        אשדוד; אור עקיבא; בני ברק; בני עקיבא בישראל]; המזרחי[    המשמרת הצעירה  

;                                                ראש העין; ירושלים;     קרית אתא 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המרכז הארצי והסניפים של חוגי        :חבר הכנסת המר זבולון 

המשמרת הצעירה של הפועל המזרחי ועוד                ,הצעירים של התנועה 

                                  1977-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                         1967,1969-1972,1974-1975,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          סיעה[חוגי הצעירים ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    טבריה; קרית אתא; הרבנות הראשית לישראל; המזכירות העולמית-     המשמרת הצעירה  

;                    אוניברסיטת בן גוריון בנגב; הדור הצעיר- ל "מפד;     בתי כנסת 

;          קליטת עליה]; תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ]; המזרחי[    המשמרת הצעירה  

;                                            תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                         :חבר הכנסת המר זבולון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   189- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קליטת עליה; יהודי גרוזיה; הצעות לסדר היום; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                   רמת הגולן; בתי ספר; ראש העין; עזה;     חברון 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,          ל בכנסת"התכתבות עם מזכירות סיעת המפד:חבר הכנסת המר זבולון 

חברי הכנסת ומפלגות שונות         ,ועידות הכנסת,הנהלת הקואליציה בכנסת 

                                  1977-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "תשל- ז "תשכ,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                    1958,1967,1969-1972,1974-1975,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הצעות לסדר היום; רוטנברג מתתיהו; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                  ועדות הכנסת;     תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              גבעת וושינגטון- כפר הנוער הדתי ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     תאונות דרכים]; בית מדרש למורים ולגננות[    גבעת וושינגטון  

;             משרד המשטרה; חברון; משרד הסעד; משרד הדתות;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   190- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1969,1971-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אוניברסיטת בר אילן; חינוך דתי; קרית אתא; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                            ראשון לציון; בתי ספר;     אור יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חיפה; תאונות דרכים; בתי ספר; ראש העין; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              משרד החינוך והתרבות; חינוך דתי; ראשון לציון;     בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד החינוך והתרבות; ישיבות הסדר; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                           שניר דוד]; מועצה אזורית[    מודיעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   191- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשל,ב"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1972,1974-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אפליה על רקע עדתי- ל "מפד; חינוך דתי; ל"צה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        בתי עלמין; בתי כנסת; קרית גת; קליטת עליה; יהודי ברית המועצות;     כשרות 

;                                                    ישיבות הסדר;     קרית שמונה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               עליה; יהודי סוריה; משרד הבטחון; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       עבריינות נוער; בתי ספר; קרית מלאכי; חברון; ל"צה;     משרד החינוך והתרבות 

];                                                     מושב שיתופי[    ניר גלים  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                         :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                   "תשמ,ז"תשל- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1975-1977,1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ישיבות הסדר; האוניברסיטה העברית בירושלים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   המוסד לביטוח לאומי; עיירות פיתוח; חינוך דתי; אשקלון;     משרד החינוך והתרבות 

;                                 גני ילדים ומעונות יום;     מוסדות להשכלה גבוהה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   192- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת אוניברסיטת בר אילן            :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1971-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי סוריה; חילול שבת; אוניברסיטת בר אילן; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                              קליטת עליה; יהודי בוכרה;     עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

קרן         , י"התכתבות עם המרכז לחינוך הדתי בא:חבר הכנסת המר זבולון 

בתי מדרש ומוסדות חינוך ותרבות דתיים          ,המגבית לחינוך הדתי-י"א 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1969-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קרית שמונה; מנחמיה; המרכז לחינוך הדתי בישראל; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                בית ספר גבוה לבנות- מכללה ירושלים ;     בתי ספר 

];                                   בית מדרש למורים ולגננות[    גבעת וושינגטון  

];                                     ת"כפר הנוער אמי[תיכון חקלאי-    מוסד עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6651: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל        :חבר הכנסת המר זבולון 

התכתבות עם ישיבות בני עקיבא בישראל                                   

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1969,1971-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   193- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   ישיבת הכותל; ישיבת ימית; ישיבת כפר גנים; ישיבת אהל שלמה;     ישיבת בית יהודה 

;            נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ישיבת הנגב; ישיבת מרכז הרב;     ישיבות הסדר 

;                                                                   ישיבת שעלבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת בתי ספר דתיים                 :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ירושלים; טבריה; ראשון לציון; בתי ספר; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      קרית שמואל; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; מגדל העמק; אשקלון;     קרית אתא 

;                                                         יהודי ברזיל;     ברזיל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת בתי ספר דתיים                : חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    באר יעקב; בתי ספר; ראש העין; אולפנת סגולה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     לוד]; מושבה[אבן יהודה ; יבנה]; בית מדרש למורים ולגננות[    גבעת וושינגטון  

;                         קרית ים; ערד; יהוד; שרות לאומי; אור יהודה;     בית שאן 

;                                       סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת בתי ספר דתיים                 :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "תשל- ה "תשל,א"תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   194- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                        1971,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בתי ספר; בית הספר החקלאי מקווה ישראל; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      גן יבנה; ירושלים; הרצליה; ירוחם; גני ילדים ומעונות יום; חיפה;     באר שבע 

;      ך"חידון התנ; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; אשקלון;     קרית מלאכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים               :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הארגון הארצי למען השבת; היכל שלמה; הר הבית; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                      פעילות לסטודנטים[    מוסד הלל לבני ברית  

;                            בתי כנסת;     המכון לחקר המשפחה ודיני המשפחה בישראל 

;   קליטת עליה; יהודי גרוזיה; יהודי ברית המועצות; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

];                                              אגודה להכרת ערכי היהדות[    גשר  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים               :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          מפעל הנצחה[יד שפירא ; שפירא משה חיים; בתי כנסת; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים               :חבר הכנסת המר זבולון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   195- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

.                                       תיק חסוי עקב פרטים אישיים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פנימיה חינוכית- משכן שמעון ; קרית שמונה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     המרכז הארצי למען טהרת המשפחה; קוק צבי יהודה הכהן; בתי כנסת;     קרית מלאכי 

;      שרות לאומי; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל- עזרא ; רשות השידור;     מקוואות 

;    ירוחם; חברה קדישא; איגוד עולים דתיים מארצות הרווחה;     האגודה להתנדבות בעם 

;                                                            פתח תקוה;     נתניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים               :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; האוניברסיטה העברית בירושלים; אוניברסיטת חיפה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    קליטת עליה; יהודי גרוזיה; אוניברסיטת תל אביב;     אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים               :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תאונות דרכים; המועצה הלאומית למניעת תאונות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  מכללת בית ברל; דרוזים; אסירי ציון; ברית המועצות; עליה;     יהודי ברית המועצות 

;                                                              קרית נוער ירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6664: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   196- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים               :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                   "תשל,ב"תשל- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1969-1972,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       דרוזים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                         קרית שמואל; אגוד מתנדבים לעזרה וסעד-     מרכז יד עזרה  

;           נתיבי אוויר לישראל- אל על ; מיסיון; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

;             התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים; קליטת עליה;     יהודי גרוזיה 

];                               סיעה[חוגי הצעירים ; שרות לאומי;     ניתוחי מתים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המועצות המקומיות                   : חבר הכנסת המר זבולון 

)                        בתיק'-'' אותיות א- רשימת המועצות המקומיות ( 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ל "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אור יהודה]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  בית שאן; באר שבע; שלוחות- אוניברסיטת בר אילן ; אשקלון; בתי ספר;     אור עקיבא 

;  חיפה; חדרה; דימונה; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; ירושלים; בת ים;     בני ברק 

;                       טבריה; חצור הגלילית; בתי כנסת;     גני ילדים ומעונות יום 

;                    קליטת עליה; ירוחם; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

;                     הרובע היהודי- ירושלים ; יסוד המעלה;     יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6692: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם המועצות המקומיות                    :חבר הכנסת המר זבולון 

)                        בתיק' ת'-אותיות מ- רשימת המועצות המקומיות ( 

                                  1977-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                    "תשל- ל "תש,ה"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                              1964,1969-1972,1974-1977:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   197- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נתניה; נתיבות; מנחמיה; ישיבות הסדר; מעלות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       קרית ארבע; חברון; פתח תקוה]; קבוץ[סעד ]; מועצה אזורית[עזתה ;     בתי ספר 

;  שלומי; ראשון לציון; קרית שמונה; קרית עקרון; בתי כנסת; קרית מלאכי;     קרית גת 

;                                                                        תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

מזכירות         ,התכתבות עם הנהלת איגוד המושבים:חבר הכנסת המר זבולון 

קיבוצים וישובים                                    ,י"הקיבוץ הדתי בא 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1969,1971-1972,1975-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ישוב קהילתי; הקבוץ הדתי; איגוד המושבים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   יבנה; הודיות- כפר הנוער הדתי ]; קבוץ[מעלה גלבוע ]; מושב שיתופי[    בני דרום  

];          מושב[מאור מודיעים ; בתי ספר]; מושב[כפר חסידים ]; מושב[    בני יהודה  

];            מושב שיתופי[ניר גלים ]; מושב שיתופי[משואות יצחק ]; מושב[    מחולה  

];      מושב[שתולה ]; מושב שתופי[רמת מגשימים ]; מושב שיתופי[קשת ;     קרית שמואל 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם ההסתדרות הציונית העולמית            :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                    "תשל- ל "תש,א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                              1961,1969-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ההסתדרות הציונית העולמית; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

;                                   המחלקה לארגון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   198- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מערכות של עתונים                    :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    יהודי ברית המועצות; בטאון נוער דתי- בעצם ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                    חילול שבת]; פרסום[קול השבת ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ל        "ארגונים ואזרחים בחו,התכתבות עם מוסדות:חבר הכנסת המר זבולון 

ב וצרפת          "ארה,המשמרת הצעירה של המזרחי והפועל המזרחי בבריטניה 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                              1969,1971-1972,1974-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       המזרחי[המשמרת הצעירה ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; נוער מזרחי המשמרת הצעירה-     נועם  

;           ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; צרפת- המזרחי ; בריטניה ואירלנד-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ל        "ארגונים ואזרחים בחו,התכתבות עם מוסדות:חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשל- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בריטניה; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                        ארצות הברית;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   199- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ל        "ארגונים ואזרחים בחו,התכתבות עם מוסדות:חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1969,1971-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חוק השבות; ארצות הברית; שליחים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 קנדה- ל "בני עקיבא בחו]; ארגון סטודנטים יהודים דתיים[    יבנה  

;                                            נוער מזרחי המשמרת הצעירה-     נועם  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ל        "ארגונים ואזרחים בחו,התכתבות עם מוסדות:חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     ל"להעמקת הקשר עם נוער בחו[תוכנית אמריקה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                             שליחים; ארצות הברית;     חוק השבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ל                                          "תש- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.                בתיק איחולים לזבולון המר לכניסתו לתפקיד חבר כנסת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   200- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                                          "תש- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק איחולים לזבולון המר לכניסתו לתפקיד חבר כנסת                  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

ל                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

.                                       תיק חסוי עקב פרטים אישיים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    דרוזים; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                  מינהל מקרקעי ישראל; גיוס נשים;     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              אוניברסיטת בר אילן]; מושב[עוזה ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; קרית שמואל;     תחבורה ציבורית 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   201- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

.                                       תיק חסוי עקב פרטים אישיים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            ירושלים; קרית אתא; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          חיפה; מועצות דתיות; מיסיון; הר הבית; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     שרות לאומי; תאונות דרכים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                        אור יהודה; מרכזי תקותנו-     קרן ילדנו  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קרית ארבע; מוסדות דת; תל אביב; עבריינות נוער; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                                 מושב[צפריה ;     משרד התיירות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   202- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                נתניה; פקיעין; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ברית המועצות; יהודי ברית המועצות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                חוק השבות; ל"צה]; ישוב[אלון שבות ; שכר לימוד-     אוניברסיטאות  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תחבורה ציבורית; חקלאות; חוק השבות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   203- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חוק השבות; שנת שמיטה; פורת חנן; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חיפה; ארצות הברית; שרות לאומי; שליחים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ל"מפד; חיפה; קנדה; מיסיון; שליחים; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                       ישיבת ימית; ישיבות הסדר;     ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   204- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ארצות הברית; בריטניה; שליחים; חילול שבת; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             מערת המכפלה; חברון; בתי ספר]; מושב[    כפר חסידים  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אשקלון; גני ילדים ומעונות יום; חיפה; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       קרית אתא]; ישוב[אלון שבות ; חוק השבות; רכסים; משרד המשטרה;     חילול שבת 

;                                                               חינוך ממלכתי דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       עליה; יהודי ברית המועצות; ברית המועצות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                        :חבר הכנסת המר זבולון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   205- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בחירות לכנסת; גיוס נשים]; מושב[דלתון ; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

קטעי עתונות                                    :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1969-1975,1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בתי כנסת; חברון; תאונות דרכים; קטעי עתונות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;               הודו; אולפנת סגולה; העתון לקורא הצעיר- זרקור ;     מכללת בית ברל 

;                                הארגון הארצי למען השבת]; הכנסת[    ועדת הכספים  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

רעיונות                          ,הרצאות,מאמרים:חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1970,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עיירות פיתוח]; ישוב[עפרה ; יריחו; חוק השבות; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; ישיבות הסדר; קטעי עתונות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ;     קרית שמונה 

;                                                                גיוס בני ישיבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   206- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הודעות                          ,רשימות- שונות :חבר הכנסת המר זבולון 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                           "תשל- ד "תשל,ב"תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1971-1972,1974-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          צפת; המר זבולון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                          שאילתות; האגף לתרבות תורנית-     משרד החינוך והתרבות  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                 :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1959-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ט                               "תשי,ז"תשט,ג"תשי,א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1951,1953,1956,1958,1959:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       חוק שעות עבודה ומנוחה; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            חוק גיל הנשואין; כשרות; ל"צה; הצעות חוק;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;                                                     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                 :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשכ- ך "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            כשרות; הצעות חוק; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                חוק שירות בטחון;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6799: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   207- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                 :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1974-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                   "תשל- ט "תשכ,ז"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1967,1969-1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכותל המערבי; מקומות קדושים; הצעות חוק; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     הרבנות הראשית לישראל; קראים; חוק שיפוט בתי דין קראים; כשרות;     הר הזיתים 

;                                            חוק שירותי הדת היהודיים;     דרוזים 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                : ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                        "תשל- ה "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חוק הירושה; חוק ההפלות; הצעות חוק; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                  בן גוריון דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                : ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                        "תשל- ז "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הצעות לסדר היום; הצעות חוק; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                            תאונות דרכים;     חוק הבחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   208- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                : ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                        "תשמ- ט "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חוק שירות בטחון; בתי משפט; הצעות חוק; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                      כשרות;     חוק הגנת הצרכן 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                  : ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א           "תשמ- ם "תש,ז"תשל- ה "תשל,ך"תש,ט"תשי,א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                    1951,1959-1960,1975-1976,1980-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            היכל שלמה; משרד המשפטים; שאילתות; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                  מכון ויצמן למדע; מועצת הירקות; משרד החקלאות;     משרד התיירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                              :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1974-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בתי כנסת; מועצות דתיות; משרד הדתות; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          הרבנות הראשית לישראל; הכותל המערבי; הצעות לסדר היום;     עיירות פיתוח 

;                                                    נשואי תערובת;     בתי עלמין 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   209- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                             : ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                        "תשמ- ה "תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הרובע היהודי- ירושלים ; הצעות לסדר היום; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                  חינוך יהודי בגולה; משא ומתן לשלום; מצרים;     חזני מיכאל יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,        התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי:ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

ארגון הפועלות          ,י"ארגון בני עקיבא בא,י"הנהלת הפועל המזרחי בא 

                                  1969-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ל                       "תש- ט "תשכ,ד"תשי,ב"תשי- ט "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1949-1952,1954,1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       המרכז העולמי- המזרחי ; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           צפת; חיפה; הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                בני עקיבא בישראל; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     ראשון לציון 

;   ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת הסיעה        ,התכתבות עם הנהלת הכנסת:ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

חברי הכנסת                                        ,ועדות הכנסת,בכנסת 

                                  1980-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

               1949-1951,1958-1961,1969,1975,1978,1980:תאריך התיק:       הערות 

ם     "תש,ט"תשל,ה"תשל,ט"תשכ,ב"תשכ- ט "תשי,א"תשי- ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   210- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              הצעות חוק; כשרות; דיבון אליצור; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                  שינבוים אלישע 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות            :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

דתיים ועם מוסדות וארגונים דתיים                                      

                                  1979-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

          1949-1951,1954,1956,1958,1960,1961,1976,1979:תאריך התיק:       הערות 

ט                                          "תשל- ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הרבנות הראשית לישראל; ה"ישיבת כפר הרא; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                           חילול שבת;     כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים          :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                              1949-1951,1976,1979-1981:תאריך התיק:       הערות 

א                                          "תשמ- ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נשואין  אזרחיים; חוק נישואין וגירושין; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                          הצעות לסדר היום; חילוניים-     דתיים  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת           ,התכתבות עם מועצות מקומיות:ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

מערכות העתונות                   ,הנהלת הציונות העולמית,ישובים דתיים 

                                  1979-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                    1949-1951,1958-1961,1966,1969,1979:תאריך התיק:       הערות 

ט                                          "תשל- ט "תש:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   211- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בתי כנסת; כפר סבא; תל אביב; צפת; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];             קבוץ[סעד ; גיוס נשים; הקבוץ הדתי; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;                   הסוכנות היהודית לארץ ישראל; קרן היסוד]; מושב[    טירת יהודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ארגונים ואזרחים         ,התכתבות עם מוסדות:ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

מחוץ לארץ                                                            

                                  1981-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                   1949-1951,1958,1981:תאריך התיק:       הערות 

א                               "תשמ,ח"תשי,א"תשי-ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 ארצות הברית; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];   ת"כפר הנוער אמי[תיכון חקלאי-מוסד עליה; ארצות הברית- ל "    הפועל המזרחי בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם אזרחי המדינה                   :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1981-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                         1949-1951,1958-1961,1979,1981:תאריך התיק:       הערות 

א                   "תשמ,ט"תשל,ב"תשכ-ח"תשי,א"תשי-ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חילול שבת; הפועל המזרחי בישראל; חינוך דתי; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                    גיוס נשים;     חוק דמי מפתח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

קטעי עתונות         ,רשימות,מאמרים- שונות :ר ורהפטיג זרח"חבר הכנסת ד 

                                  1972-           עד1949-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   212- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                   1949-1950,1969,1972:תאריך התיק:       הערות 

ג                          "תשל,ב"תשל,ט"תשכ,י"תש-ט "תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הקבוץ הדתי; המרכז העולמי- המזרחי ; ורהפטיג זרח; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         קטעי עתונות; המר זבולון; תל אביב]; סיעה[חוגי הצעירים ;     משרדי ממשלה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                        ,הצעות חוק:ה'חבר הכנסת הרב זוארץ פריג 

                                  1968-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                   1958-1959,1961-1968:תאריך התיק:       הערות 

ח                                    "תשכ- א "תשכ,ט"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מקומות קדושים; ירדן; שאילתות; הצעות חוק; ה'זוארץ פריג; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                         חיפה; באר שבע;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                  :ה'חבר הכנסת הרב זוארץ פריג 

                                  1969-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    משרד הסעד; משרד החינוך והתרבות; שאילתות; ה'זוארץ פריג; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              דימונה; בתי ספר; בית שמש; עכו; אור עקיבא;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת            ,התכתבות עם הנהלת התנועה:ה'חבר הכנסת הרב זוארץ פריג 

חברי הכנסת                      ,ועדות הכנסת,הנהלת הכנסת,הסיעה בכנסת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   213- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1968-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                        1957,1963-1968:תאריך התיק:       הערות 

ח                                   "תשכ- ג "תשכ,ח"תשי:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              האן אריה; בתי ספר; קרית שמונה; ה'זוארץ פריג; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי הממשלה                  :ה'חבר הכנסת הרב זוארץ פריג 

                                  1968-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                   1958,1961,1963-1968:תאריך התיק:       הערות 

ח                             "תשכ- ג "תשכ,א"תשכ,ט"תשי:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    משרד הבריאות; משרד הסעד; ה'זוארץ פריג; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ארגונים         ,התכתבות עם ארגונים דתיים:ה'חבר הכנסת הרב זוארץ פריג 

אזרחי המדינה                                   ,מועצות מקומיות,שונים 

                                  1967-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תשכ- ג "תשכ,ט"תשי: תאריך התיק1958,1963-1967:תאריך התיק:       הערות 

.         לארגונים שונים לתרום לנזקקים.בתיק גם פניות מהרב זוארץ פ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      תל אביב; מועצות דתיות; ה'זוארץ פריג; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   214- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                 :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1967-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                              1954,1958-1960,1964-1969:תאריך התיק:       הערות 

ל                 "תש,ח"תשכ- ד "תשכ,ך"תש- ח "תשי,ד"תשי:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חוק הירושה; הצעות חוק; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                             נשיא המדינה;     חוק הבחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הצעות חוק                                 :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תקציב; הצעות חוק; חוק הבחירות לכנסת; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                   :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1965-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                         1953-1956,1958-1962,1964-1965:תאריך התיק:       הערות 

ה             "תשכ- ד "תשכ,ב"תשכ- ח "תשי,ז"תשט- ג "תשי:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד החקלאות; חקלאות; שאילתות; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 משרד העבודה והרווחה; משרד התחבורה; משרד המשטרה;     משרד האוצר 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 
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   215- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

שאילתות                                   :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                        1960,1965-1968:תאריך התיק:       הערות 

ט                              "תשכ,ז"תשכ- ו "תשכ,ל"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד החקלאות; חקלאות; שאילתות; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   אור עקיבא; אשקלון; משרד העבודה והרווחה; משרד התחבורה;     משרד המסחר והתעשיה 

;                 חינוך ממלכתי דתי]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; בתי כנסת;     עכו 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

נאומים בכנסת                              :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ירושלים; הצעות לסדר היום; משרד הסעד; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                  עבריינות נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,        התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי:חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

הנהלת חוגי הצעירים          ,סניפי התנועה,ל"הנהלת הפועל המזרחי והמפד 

                                  1972-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                    1952-1956,1958,1960,1962-1969,1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                          חילול שבת; אילת; חוק השבות; המרכז העולמי-     המזרחי  

]; סיעה[חוגי הצעירים ; עתלית; חיפה; זכרון יעקב; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  
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   216- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                    :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1969-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ג "תשי:תאריך התיק:       הערות 

          1953,1955,1956,1958,1959,1960,1961,1965-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חוקים; הצעות לסדר היום; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת        ,התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת:חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

חברי הכנסת והנהלה של המפלגות השונות           ,ועדות הכנסת,הקואליציה 

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ל                                           "תש- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1950,1952-1960,1962-1965,1967-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             דיבון אליצור; שינבוים אלישע; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                    :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1954-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                          "תשי- י "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יבנה; חינוך דתי; משרד המסחר והתעשיה; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                           בן גוריון דוד]; קבוץ[ב "    עין הנצי 
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   217- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                    :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

                                  1973-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ד "תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1953-1955,1958-1961,1963-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גיור; ה"ישיבת כפר הרא; יבנה; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות            :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

ישיבות ובתי ספר ועוד                  ,מרכז לחינוך הדתי בישראל:דתיים 

                                  1974-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                         "תשל- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

          1952-1955,1960,1963-1965,1968-1969,1972-1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ה"ישיבת כפר הרא; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  כשרות; נצרת]; מועצה אזורית[מרום הגליל ; בתי ספר;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;              המכון לסרטים על נושאים יהודיים- נהורה ;     התאחדות האכרים בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת           ,התכתבות עם מועצות מקומיות:חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

ישובים וקבוצים דתיים                  ,הנהלת הקבוץ הדתי,אגוד העובדים 

                                  1974-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                         "תשל- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

               1952-1955,1959,1960,1965-1967,1971,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   218- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]; ההתישבות העובדת[ארגון המועצות האזוריות; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            מזכירות- הקבוץ הדתי ; איגוד המושבים; שלומי]; מועצה אזורית[    שפיר  

];           מושב[גאולי תימן ]; קבוץ[סעד ; יבנה; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ           :חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

אזרחי המדינה                                                  ,ישראל 

                                  1972-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1952-1956,1960,1963-1969,1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הסוכנות היהודית לארץ ישראל; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   עליה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;                       גיוס נשים; חוק שירות בטחון; גיור;     יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,         מוסדות,התכתבות עם מערכות העתונות:חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

ארגונים ואזרחים בחוץ לארץ                                            

                                  1973-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1952-1954,1965,1972-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גיור; עליה; יהודי ברית המועצות; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                      חוק השבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                          חבר הכנסת חזני מיכאל יעקב 

הודעות                            ,רשימות,קטעי עתונות,מאמרים- שונות  

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 
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                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חוק השבות; גיור רפורמי; רפורמים; חזני מיכאל יעקב; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

הצעות חוק                                                            

                                  1974-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                        "תשל- ל "תש,ח"תשכ,ו"תשכ,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1954,1966,1968-1972,1974:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  אסירי ציון; תקציב; חוק הגנת הדייר; הצעות חוק; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              משרד המשטרה; משרד הדואר; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  משרד השיכון; משרד המשפטים; משרד התיירות; משרד המסחר והתעשיה;     משרד התחבורה 

;                                      משרד החקלאות; משרד האוצר;     משרד הפיתוח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 
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--------------------------------------------------------------------------------

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשכ- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד החקלאות; משרד האוצר; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  משרד התחבורה; משרד המסחר והתעשיה; משרד הבריאות; משרד הפיתוח;     משרד התיירות 

;                             משרד המשטרה; משרד המשפטים;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד החקלאות; משרד הדואר; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    משרד החוץ; משרד העבודה והרווחה; משרד המסחר והתעשיה;     משרד החינוך והתרבות 

;           משרד הפיתוח; משרד השיכון; משרד התחבורה; משרד האוצר;     משרד התיירות 

;                                                                   משרד המשפטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשכ- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד החינוך והתרבות; משרד החוץ; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       משרד המסחר והתעשיה; משרד החקלאות; משרד הפיתוח; בתי סוהר;     משרד המשטרה 

;          משרד התיירות; משרד הבטחון; תאונות דרכים; משרד האוצר;     משרד התחבורה 

;                                           משרד השיכון;     משרד העבודה והרווחה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   221- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד הדואר; משרד האוצר; משרד הפיתוח; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  משרד הבריאות; משרד החקלאות; משרד התיירות; משרד המסחר והתעשיה;     משרד השיכון 

;        קרית שמונה; חצור הגלילית; תעסוקה; משרד העבודה והרווחה;     משרד התחבורה 

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד הדואר; משרד התחבורה; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     משרד הפנים; משרד החקלאות; משרד הפיתוח; משרד המסחר והתעשיה;     משרד המשטרה 

;                                                                   משרד הבריאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   222- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             משרד התחבורה; משרד הדואר; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         משרד הקליטה; משרד הבריאות; משרד המסחר והתעשיה;     משרד החינוך והתרבות 

;                                                  משרד התיירות;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשכ- ח "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד התיירות; משרד השיכון; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         משרד האוצר; משרד החינוך והתרבות; משרד הבריאות;     משרד העבודה והרווחה 

;              משרד החוץ; משרד הדואר; משרד התחבורה; משרד הקליטה;     משרד הבטחון 

;                                                                   משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; משרד התחבורה; משרד הבטחון; משרד החוץ; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         משרד החינוך והתרבות; משרד המשטרה; משרד המסחר והתעשיה;     משרד התיירות 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   223- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד החוץ; משרד האוצר; משרד התחבורה; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  משרד הבריאות; משרד החינוך והתרבות; משרד הקליטה; משרד החקלאות;     משרד הבטחון 

;                                                     אור עקיבא;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד הבטחון; משרד התחבורה; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          מיסיון; משרד הדתות; משרד העבודה והרווחה; משרד האוצר;     תאונות דרכים 

; משרד הקליטה; משרד הבריאות; משרד הדואר; משרד המשטרה; משרד השיכון;     משרד החוץ 

;                                                                     משרד הפנים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

שאילתות                                                              

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד התחבורה; משרד הבריאות; שאילתות; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; משרד הקליטה; משרד החינוך והתרבות; משרד החקלאות; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

;                                          נתיבות; משרד השיכון;     תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6977: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   224- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד התחבורה; משרד הקליטה; משרד הפיתוח; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     משרד השיכון; חצור הגלילית; איכות הסביבה; הצעות לסדר היום;     תאונות דרכים 

;                                                    נשירת תלמידים-     בתי ספר  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,            הנהלת הכנסת,התכתבות עם הנהלת התנועה:חבר הכנסת לוי דניאל 

חברי הכנסת                              ,הנהלת הקואליציה,הנהלת הסיעה 

                                  1973-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1966-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בני עקיבא בישראל; גואלמן אלעזר; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1973-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1966-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   225- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       משרד הדואר; משרד הקליטה; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

מוסדות         ,התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים:חבר הכנסת לוי דניאל 

אזרחי המדינה              ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל,וארגונים שונים 

                                  1973-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     אוניברסיטת בן גוריון בנגב; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                          הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                חבר הכנסת לוי דניאל 

מחברות                                               .מאמרים- שונות  

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ב "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חוק השבות; עליה; יהודי תוניסיה; יהודי מרוקו; לוי דניאל; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                    נשירת תלמידים-     בתי ספר  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

הצעות חוק                                                            

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   226- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          חוק הבחירות לכנסת; תקציב; הצעות חוק; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                חוק המקרקעין; חוק שירות בטחון;     משרד התחבורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

הצעות חוק                                                            

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

ד                                         "תשל- ג "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המוסד לביטוח לאומי; תקציב; הצעות חוק; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           חוק איסור הונאה בכשרות; נתיבי אוויר לישראל- אל על ;     חוק המקרקעין 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

הצעות חוק                                                            

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      משרד התחבורה; שאילתות; תקציב; הצעות חוק; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                 חוק ביטוח בריאות ממלכתי;     חוק הבחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

הצעות חוק                                                            

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשל- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   227- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ל"צה; תקציב; חוק המקרקעין; הצעות חוק; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                             המוסד לביטוח לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6992: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

הצעות חוק                                                            

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; מבקר המדינה; חוק המקרקעין; הצעות חוק; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                חוק ביטוח בריאות ממלכתי;     המוסד לביטוח לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6993: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

שאילתות                                                              

                                  1976-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; משרד המשטרה; משרד החוץ; משרד הבטחון; שאילתות; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         משרד העבודה והרווחה; משרד התחבורה; משרד הקליטה;     משרד המסחר והתעשיה 

;                     ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   228- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ה                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד האוצר; תקציב; הצעות לסדר היום; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                מבקר המדינה; תאונות דרכים; משרד התחבורה;     משרד המסחר והתעשיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה6999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     לבנון; משרד האוצר; ם"או; הצעות לסדר היום; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       התיישבות; פושעי מלחמה נאצים; משרד המשפטים]; אנטבה[מבצע יהונתן ;     צרפת 

;      מצרים; המוסד לביטוח לאומי; ירושלים; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

;                                                     מבקר המדינה;     הסכם שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

סניפי הפועל           ,התכתבות עם מוסדות התנועה:חבר הכנסת מלמד אברהם 

תנועת האשה הדתית לאומית            ,י"ע בא"הנהלת בנ,חיפה,חדרה-המזרחי 

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ז                                   "תשל- ה "תשל,א"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1971,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חדרה; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                         ירושלים; הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

];              תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   229- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

התכתבות עם הנהלת הכנסת                                               

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ל"צה; הצעות לסדר היום; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת הסיעה         ,התכתבות עם הנהלת הקואליציה:חבר הכנסת מלמד אברהם 

ועדות הכנסת                               ,סיעות ומפלגות שונות,בכנסת 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1969-1972,1974-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד המשטרה; משרד הבטחון; שאילתות; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                   תרומות; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חוק המקרקעין; הצעות חוק; משרד הקליטה; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            ישיבת נתניה; גיוס בני ישיבות; משרד האוצר; ל"צה; ה"    ישיבת כפר הרא 

;                                   מפעל לפרסומים למודיים במחשבת היהדות-    אמנה 

;                                      ליפשיץ-     בית המדרש הממלכתי דתי למורים  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   230- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ו "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ישיבות הסדר; משרד הקליטה; משרד החקלאות; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                              מעמד האשה; חינוך דתי; חוק המקרקעין;     הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,          התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות דתיים:חבר הכנסת מלמד אברהם 

ועוד              ,י"מרכז ישיבות בני עקיבא בא,י"המרכז לחינוך הדתי בא 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- א "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1970-1971,1975-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     המרכז לחינוך הדתי בישראל; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      אוניברסיטת בר אילן; משרד החינוך והתרבות;     מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

;   ישיבת כפר גנים; נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ה"ישיבת כפר הרא;     אולפנת כפר פינס 

];         פעילות לסטודנטים[מוסד הלל לבני ברית ; ישיבת הכותל;     ישיבת מרכז הרב 

; התאחדות הסטודנטים הדתיים בישראל; ישיבת קול מבשר; ירושלים;     חינוך ממלכתי דתי 

;        גיוס בני ישיבות; ליפשיץ- בית המדרש הממלכתי דתי למורים ;     אולפנת אמנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ה "תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   231- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ארגון נכים ניצולי רדיפות הנאצים; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     ארגון נכים נפגעי נאצים]; ברגן בלזן[    ארגון שארית הפליטה  

;          מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל; שרות לאומי;     האגודה להתנדבות בעם 

;                      איגוד עולים דתיים מארצות הרווחה; בדואים;     משרד הבריאות 

;                                               חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,        ישובים דתיים,התכתבות עם מועצות מקומיות:חבר הכנסת מלמד אברהם 

הנהלת הציונות העולמית בארץ ישראל                                     

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1969,1971,1974-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שלומי; ישיבת הסדר מעלות; מועצות דתיות; ערד; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; ההסתדרות הציונית העולמית; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ]; קבוץ[לביא ;     צפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

ל                             "ארגונים ואזרחים בחו,התכתבות עם מוסדות 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       שליחים; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת מלמד אברהם 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   232- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1970-1971,1973-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 גיוס בני ישיבות; קונסרבטיבים; מלמד אברהם; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                           שלומי; ירושלים;     חינוך ממלכתי דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ר נורוק מרדכי                                       "חבר הכנסת הרב ד 

שאילתות                                                   ,הצעות חוק 

                                  1961-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ב                   "תשכ,א"תשכ,ט"תשי,ח"תשי,ז"תשט,ג"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                              1952,1955,1958,1959,1961:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חילול שבת; קרית מוצקין; חוק דמי מפתח; נורוק מרדכי; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                      הצעות חוק 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חבר הכנסת הרב נריה משה צבי                                           

הצעות חוק                                                            

                                  1973-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                    "תשל- ל "תש,ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1961,1970-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               גיור רפורמי; גיור; הצעות חוק; נריה משה צבי; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                   חוק השבות;     עבריינות נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7116: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   233- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חבר הכנסת הרב נריה משה צבי                                           

שאילתות                                                              

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד החוץ; קרית ארבע; שלומי; שאילתות; נריה משה צבי; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         משרד התחבורה; קליטת עליה; יהודי גרוזיה; משרד הקליטה; נתיבות;     כשרות 

; הצעות לסדר היום; ברית המועצות; יהודי ברית המועצות; משרד הסעד;     משרד המשפטים 

;     משרד הדתות; שפירא משה חיים; משרד החינוך והתרבות; העיר העתיקה-     ירושלים  

;                             משרד התיירות; משרד הבריאות; סוריה;     יהודי סוריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חבר הכנסת הרב נריה משה צבי                                           

נאומים בכנסת                                                         

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             עבריינות נוער; הצעות לסדר היום; נריה משה צבי; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        סוריה; יהודי סוריה; משרד הבריאות; משרד החינוך והתרבות;     עיירות פיתוח 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת            ,התכתבות עם הנהלת התנועה:חבר הכנסת הרב נריה משה צבי 

הודעות לעתונות                                    .משרדי ממשלה,הכנסת 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   234- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            הצעות לסדר היום; הודעות לעתונות; נריה משה צבי; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     יהודי עירק; גיור רפורמי; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

הצעות חוק                                                            

                                  1969-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תשכ- ך "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חוק גיל הנשואין; הצעות חוק; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   חוק הבחירות לכנסת; חוק הירושה; תקציב;     המוסד לביטוח לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

הצעות חוק                                                            

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המוסד לביטוח לאומי; הצעות חוק; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                               חוק ביטוח בריאות ממלכתי;     משרד העבודה והרווחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

שאילתות                                                              

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשכ- ב "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1962,1964-1966:תאריך התיק 

                                                                                   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  

;     סטודנטים; משרד החינוך והתרבות; שאילתות; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 תל מונד; משרד המשטרה; עבריינות נוער; משרד החוץ;     כפייה דתית 

;   משרד הבטחון; משרד התחבורה; משרד הדואר; משרד הבריאות;     משרד העבודה והרווחה 

;       משרד האוצר; משרד הפנים; משרד התיירות; משרד הדתות; משרד המשפטים;     רמלה 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשכ- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד החינוך והתרבות; משרד המשטרה; שאילתות; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     משרד החקלאות; משרד השיכון; משרד העבודה והרווחה; משרד הבריאות;     סטודנטים 

;              משרד הבטחון; משרד הפיתוח; משרד החוץ; משרד התחבורה;     משרד האוצר 

;                                משרד הדואר; משרד ההסברה;     משרד המסחר והתעשיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                         "תשכ- ז "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משרד הבריאות; משרד המשטרה; שאילתות; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     משרד העבודה והרווחה; משרד החקלאות; משרד האוצר; משרד החוץ;     משרד התיירות 

;  משרד המשפטים; משרד הבטחון; תאונות דרכים; משרד התחבורה;     משרד המסחר והתעשיה 

;         משרד הדואר; משרד השיכון; משרד החינוך והתרבות; בית שאן;     משרד הפיתוח 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   236- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

שאילתות                                                              

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         משרד ההסברה; משרד התחבורה; שאילתות; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 משרד הבריאות; משרד האוצר; משרד החינוך והתרבות;     משרד הפיתוח 

;     משרד המשטרה; משרד הבטחון; משרד הפנים; משרד המשפטים;     משרד המסחר והתעשיה 

;     משרד התיירות; משרד החוץ; משרד העבודה והרווחה; משרד הדואר;     משרד החקלאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

שאילתות                                                              

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ט "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד החקלאות; משרד החוץ; שאילתות; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       משרד המשטרה; משרד העבודה והרווחה; חוק שעות עבודה ומנוחה;     משרד הבטחון 

;            משרד הבריאות; משרד התחבורה; משרד הדואר; משרד האוצר;     משרד השיכון 

;              גיור; משרד הדתות; משרד הפנים; משרד הפיתוח;     משרד המסחר והתעשיה 

];                     סיני[אופירה ; קראים; משרד הקליטה;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חברת הכנסת סנהדראי טובה                                              

נאומים בכנסת                                                         

                                  1973-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשל- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   בתי סוהר; עבריינות נוער; הצעות לסדר היום; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   237- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           משרד הבריאות; נשירת תלמידים- בתי ספר ; תאונות דרכים;     משרד השיכון 

;  יהודי ברית המועצות; בית חולים ביקור חולים; חילול שבת;     משרד העבודה והרווחה 

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת המרכז העולמי של            :חברת הכנסת סנהדראי טובה 

ל           "סניפי הפועל המזרחי והמפד,י"הנהלת הפועל המזרחי בא,המזרחי 

                                  1973-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ד                     "תשל- א "תשל,ט"תשכ- ג "תשכ,א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1951,1963-1967,1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הפועל המזרחי בישראל; גואלמן אלעזר; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                       המוסד לביטוח לאומי; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;   תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                                        סיעה[    חוגי הצעירים  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

הנהלת הקואליציה בכנסת                        ,התכתבות עם הנהלת הכנסת 

                                  1975-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                      "תשל,ג"תשל- ה "תשכ,ג"תשכ- ך "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1960-1963,1965-1973,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חוק שעות עבודה ומנוחה; הצעות לסדר היום; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                   חוק גיל הנשואין;     בנימינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

התכתבות עם הנהלת הסיעה בכנסת                                         

                                  1972-           עד1963-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   238- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשל- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   האן אריה; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

ועדות הכנסת                     ,התכתבות עם חברי הכנסת ומפלגות שונות 

                                  1973-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                    "תשל- ג "תשכ,ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1960,1962-1967,1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הצעות חוק; הצעות לסדר היום; אונא משה; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשכ- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; משרד השיכון; המוסד לביטוח לאומי; נאמן יעקב; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   239- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1973-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                           "תשל- א "תשל,ט"תשכ- ו "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1965-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          משרד הסעד; משרד הדתות; משרד הדואר; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                   תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ;     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7372: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

התכתבות עם מוסדות חינוך וארגונים דתיים                               

                                  1973-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                            "תשל- ב "תשל,ל"תש- ד "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1963-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   המרכז לחינוך הדתי בישראל; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       מכללת תלפיות; נחלים- ישיבת נחל יצחק ;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה 

];                 תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ; ישיבת הכותל;     ישיבת בית יהודה 

;                                                        החברה לחקר המקרא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                        "תשל- ב "תשל,ל"תש- ך "תש,ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1949,1960,1962-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          יהודי אוסטריה; אוניברסיטת תל אביב; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                  תאונות דרכים]; תיכון מקצועי[    אלישבע מיכאל  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   240- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,             התכתבות עם הנהלת איגוד המושבים:חברת הכנסת סנהדראי טובה 

מועצות מקומיות                                   ,קבוצים דתיים,כפרים 

                                  1972-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ג                           "תשל- א "תשל,ט"תשכ- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1963-1969,1971-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     בת ים; גני ילדים ומעונות יום; אור יהודה; רכסים]; מושב שיתופי[    בני דרום  

;           ראש העין; נתיבות; מועצות דתיות; ירושלים; תחבורה ציבורית;     בני ברק 

];                                              קבוץ[טירת צבי ]; מושב[    רווחה  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת התנועה הציונית             :חברת הכנסת סנהדראי טובה 

ל            "ארגונים ואזרחים בחו,מוסדות,מערכות העתונות,י"העולמית בא 

                                  1973-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                           "תשל- א "תשל,ט"תשכ- ג "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1963-1969,1971,1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בריטניה- נשי מזרחי ; קרן קיימת לישראל; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת סנהדראי טובה 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1973-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                     "תשל- א "תשל,ט"תשכ- ג "תשכ,א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                     .1960,1963-1969,1971-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   241- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גרמניה; חילול שבת; חוק שעות עבודה ומנוחה; סנהדראי טובה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              חוק השבות; יהודי ברית המועצות; שרות לאומי; תאונות דרכים;     שואה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת פרידמן שמחה 

הצעות חוק                                                            

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תשלז                             - ו "תשל,ג"תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1969-1973,1975-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תקציב; גיור; חוק השבות; הצעות חוק; פרידמן שמחה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    חוק הגנת הדייר; חוק הבחירות לכנסת; חקלאות;     משרד החקלאות 

;                                                         חוק איסור הונאה בכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת פרידמן שמחה 

מכתבים שונים                                                ,שאילתות 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                    "תשל,ד"תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1970-1972,1974-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד המשפטים; משרד החינוך והתרבות; שאילתות; פרידמן שמחה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                                    משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת פרידמן שמחה 

נאומים בכנסת                                                         



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   242- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                            "תשל- ו "תשל,ג"תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1969-1973,1975-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד הפיתוח; משרד החקלאות; משרד המשפטים; פרידמן שמחה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        פרידמן מרדכי; ישיבות תיכוניות; הצעות לסדר היום;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                 חבר הכנסת קלמר משה 

שאילתות                                                              

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                   "תשכ- ד "תשכ,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1959,1964-1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד המשפטים; משרד העבודה והרווחה; שאילתות; קלמר משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                עכו; סטודנטים;     משרד התחבורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,             הנהלת הכנסת,התכתבות עם הנהלת התנועה:חבר הכנסת קלמר משה 

מוסדות ואזרחים            ,אוניברסיטת בר אילן,ועד שלומי,משרדי הממשלה 

                                  1965-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                       "תשכ,ג"תשכ,ט"תשי- ז "תשט,ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                              1939,1955-1959,1963,1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בית שאן; הצעות לסדר היום]; מועצה אזורית[עזתה ; קלמר משה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                   בר אילן טוביה; אוניברסיטת בר אילן;     שלומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   243- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

הצעות חוק                                                            

                                  1981-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                    "תשמ- ז "תשל,ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1960,1977-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חוק ירושלים בירת ישראל; הצעות חוק; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

שאילתות                                                              

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    משרד התקשורת; משרד האוצר; משרד הבריאות; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   משרד הפנים; אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; משרד התחבורה;     משרד הבטחון 

; משרד האנרגיה והתשתית; משרד העבודה והרווחה; משרד השיכון;     משרד המסחר והתעשיה 

;          משרד החינוך והתרבות; האוניברסיטה העברית בירושלים;     אוניברסיטת חיפה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

שאילתות                                                              

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ם "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד התחבורה; משרד הבטחון; שאילתות; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                משרד הבריאות; משרד המשפטים; משרד התעשיה והמסחר;     משרד השיכון 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   244- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             משרד החינוך והתרבות; משרד העבודה והרווחה;     משרד האנרגיה והתשתית 

;                משרד הפנים; משרד האוצר; משרד החוץ; משרד המשטרה;     משרד הקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גני ילדים ומעונות יום; משרד הפנים; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            רשות השידור; משרד החינוך והתרבות; מצרים; הסכם שלום;     תנועות נוער 

;                                       הכותל המערבי; נתניה;     הצעות לסדר היום 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם הנהלת התנועה והסניפים                                     

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      בתי כנסת; נתניה; הפועל המזרחי בישראל; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                יקנעם; נשר;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת הסיעה          ,התכתבות עם הנהלת הכנסת:חבר הכנסת רובין בן ציון 

ועדות הכנסת                        ,חברי הכנסת,הנהלת הקואליציה,בכנסת 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   245- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                        1977,1979-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הצעות חוק; שאילתות; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    מכללת אורות; קליטת עליה; יהודי אירן; נתניה]; הכנסת[    ועדת העבודה והרווחה  

;                                                                   מכללת תלפיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם משרדי הממשלה                                              

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        נתניה; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         מכללת אורות; משרד העבודה והרווחה; משרד האוצר;     משרד האנרגיה והתשתית 

;                                                                   מכללת תלפיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם משרדי הממשלה                                              

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשמ- ם "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הצעות חוק; שאילתות; משרד הבריאות; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             מכללת תלפיות; מכללת אורות; מועצות דתיות; נתניה;     חוק הגנת הדייר 

;      האגודה למורשת יהדות לוב]; מושב[ש "בני עי; דרוזים]; מושב שיתופי[    יונתן  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   246- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

,        התכתבות עם המרכז לחינוך הדתי בישראל:חבר הכנסת רובין בן ציון 

בתי ספר דתיים                   ,ישיבות ובתי מדרש,אוניברסיטת בר אילן 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  המרכז לחינוך הדתי בישראל; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; מכללת תלפיות; מכללת אורות; חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ;     אוניברסיטת בר אילן 

;                       בית מדרש גבוה לתורה הר צבי;     מכון מאיר ללימודי היהדות 

;      נתניה; סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ;     ישיבת התפוצות תורת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים                                     

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המכון לחקר המשפחה ודיני המשפחה בישראל; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                 בתי עלמין; בתי כנסת;     נתניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אוניברסיטת תל אביב; החברה להגנת הטבע; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                  מפעלי אור החיים;     בתי אבות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   247- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            נתניה; מפעלי אור החיים; דרוזים; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       האגודה למורשת יהדות לוב; האגודה להתנדבות בעם; שרות לאומי;     אסירי ציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת איגוד המושבים של           :חבר הכנסת רובין בן ציון 

מועצות מקומיות                              ,איגוד ערים,הפועל המזרחי 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בית שאן; אופקים; האגודה למורשת יהדות לוב; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         בתי ספר; מעלה אדומים; גני ילדים ומעונות יום; הכושים העבריים;     בת ים 

;                                              התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

חוף         ,נתניה:התכתבות עם מועצות מקומיות:חבר הכנסת רובין בן ציון 

תל אביב              ,רמת גן,רמלה,ראשון לציון,קצרין,צפת,פתח תקוה,עזה 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מועצה אזורית[חוף עזה ; התנדבות; נתניה; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   248- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                          תל אביב; רמת גן; דרוזים;     פתח תקוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הסתדרות             ,ל"התכתבות עם מוסדות מחו:חבר הכנסת רובין בן ציון 

מערכות העתונות                                 ,י"הציונית העולמית בא 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  חוק הגנת הדייר; עליה; יהודי אתיופיה; דור ההמשך-     ההסתדרות הציונית העולמית  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                         "תשל- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוק הגנת הדייר; קרית עקרון; בתי כנסת; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חבר הכנסת רובין בן ציון 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   249- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              הכותל המערבי; חוק הגנת הדייר; רובין בן ציון; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                                            מושב[ש "    בני עי 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

הצעות חוק                                                            

                                  1976-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                "תשל- ה "תשל,ג"תשל,ל"תש- ח "תשכ,ד"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                    1963,1968-1970,1972-1973,1975-1976:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חוק הבחירות לכנסת; הצעות חוק; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                            חוק איסור הונאה בכשרות;     חוק שירותי הדת היהודיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

שאילתות                                                              

                                  1975-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                             "תשל,א"תשכ- ט "תשי,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1954,1959-1960,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חיפה; ירושלים; אילת; חילול שבת; שאילתות; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                    צפת; בתי עלמין;     קרית גת 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1976-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   250- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד החוץ; תקשורת; מוסדות להשכלה גבוהה; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     בן מאיר ישראל שלמה; ירושלים; הצעות לסדר היום; מצרים;     סאדאת אנואר מוחמד 

;       ישיבות הסדר; עליה; יהודי ברית המועצות; הכותל המערבי; חילול שבת;     חיפה 

;                                        גיור; משרד הדתות; בתי עלמין;     פקיעין 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7629: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם משרדי ממשלה                      :ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

                                  1975-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

     1952-1956,1959-1961,1966-1967,1969-1971,1974-1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הנהלה ארצית- בני עקיבא ; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;    משרד הקליטה; משרד החינוך והתרבות; האגף לחינוך דתי-     משרד החינוך והתרבות  

;                                               חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות דתיים        :ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

ארגונים שונים                                 ,מוסדות וארגונים דתיים 

                                  1979-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

,      ב"תשל-ט"תשכ,ז"תשכ-ו"תשכ,ט"תשי,ו"תשט-ד"תשי,ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

              1952,1954-1955,1959,1965-1972,1979:תאריך התיק.ט"תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      המרכז לחינוך הדתי בישראל; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         האגף לחינוך דתי- משרד החינוך והתרבות ; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;                      ביטוחים; חילול שבת; אגודה שתופית לתחבורה בישראל-     אגד  

;   חוק ביטוח בריאות ממלכתי; אפליה על רקע עדתי- ל "מפד;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                             שואה; גרמניה;     קופת חולים כללית 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   251- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,             התכתבות עם הנהלת איגוד המושבים:ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

מערכת מעריב ועוד             ,הנהלת הציונית העולמית,המועצות המקומיות 

                                  1971-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                    "תשל-ל"תש,ז"תשכ,ט"תשי,ד"תשי,ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1952,1954,1959,1966,1970-1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                                                        מועצה אזורית[    שפיר  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            ר רפאל יצחק"חבר הכנסת ד 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1971-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                    "תשל-ל"תש,ח"תשכ-ו"תשכ,ז"תשט,ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                         1952,1956,1966-1968,1970-1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מיסיון; גרמניה; שילומים מגרמניה; רשות השידור; רפאל יצחק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                   אנטישמיות; התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

ר שאקי אבנר חי                         "ד, חבר הכנסת שאקי אברהם שלום 

מכתבים שונים                                      ,שאילתות,הצעות חוק 

                                  1972-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                               "תשל-א"תשל,ה"תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1963-1965,1970-1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    משרד החינוך והתרבות; שאילתות; הצעות חוק; שאקי אבנר חי; ל בכנסת"    סיעת מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   252- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  משרד הדואר; משרד העבודה והרווחה; תאונות דרכים; משרד התחבורה;     משרד הבריאות 

;            משרד השיכון; משרד הבטחון; משרד המשטרה; משרד החקלאות;     משרד הפנים 

;                     שאקי אברהם שלום; האגף לחינוך דתי-     משרד החינוך והתרבות  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

הצעות חוק                                                            

                                  1971-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                    "תשל-ל"תש,ו"תשכ-ה"תשכ,ב"תשכ-א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1961,1965,1969,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הרבנות הראשית לישראל; הצעות חוק; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         חוק הבחירות לכנסת; המוסד לביטוח לאומי; בית הדין הרבני;     חוק הדיינים 

;                                         משרד המשטרה;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

שאילתות                                                              

                                  1975-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                    "תשל,ב"תשל-א"תשל,ו"תשכ-ב"תשכ,ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1960,1962-1966,1971,1975:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         נתיבות; משרד המסחר והתעשיה; שאילתות; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; ל"צה; משרד המשפטים; משרד התחבורה; משרד העבודה והרווחה;     משרד החינוך והתרבות 

;            משרד התיירות; משרד הבריאות; משרד החקלאות; בתי ספר;     תאונות דרכים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1973-           עד1961-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   253- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                                      "תשל-ל"תש,ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1961,1970-1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בתי סוהר; משרד המשטרה; גיור; משרד הדתות; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;              קראים; חוק שיפוט בתי דין קראים; חינוך יהודי בגולה;     משרד הפנים 

;         חוק שירותי הדת היהודיים; משרד החינוך והתרבות;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                                                   איכות הסביבה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00486:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

המרכז העולמי          ,התכתבות עם הנהלת התנועה:חבר הכנסת שחור בנימין 

סניפי הפועל המזרחי ועוד        .ל"הנהלת הפועל המזרחי והמפד,של המזרחי 

                                  1971-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                               "תשל,ה"תשכ,ג"תשכ-א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1960-1965,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             בחירות לכנסת; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;    טירת הכרמל; בני ברק; בת ים; שדרות; אופקים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                              הרצליה; הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד;     אילת 

];            המזרחי[המשמרת הצעירה ; נתיבות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00487:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,           הנהלת הסיעה,התכתבות עם הנהלת הכנסת:חבר הכנסת שחור בנימין 

חברי הכנסת ומפלגות שונות                                ,ועדות הכנסת 

                                  1966-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשכ-ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מועצות דתיות; רפאל יצחק; חוק הגנת הדייר; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   254- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1962-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ג                                   "תשכ- א "תשכ,ז"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                        1956,1960-1962:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; מבקר המדינה; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          משרד הסעד; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1972-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                               "תשל,ט"תשכ,ו"תשכ-ג"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1962-1965,1969,1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        תנועות נוער; ורהפטיג זרח; משרד הדתות; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        משרד הדואר; משרד החינוך והתרבות; עתלית; חיפה;     גני ילדים ומעונות יום 

;                                                 משרד הבריאות;     משרד התחבורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:         התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות דתיים:חבר הכנסת שחור בנימין 

מדרשות ועוד             ,הנהלת ישיבות שונות,המרכז לחינוך הדתי בישראל 

                                  1972-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ג                               "תשל,ב"תשל,ה"תשכ-א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1960-1965,1971,1972:תאריך התיק 

                                                                                   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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   ה"ישיבת כפר הרא; המרכז לחינוך הדתי בישראל; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;  ישיבת בית יהודה; נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ישיבת כפר גנים;     ישיבת הישוב החדש 

;           הר הזיתים; הרבנות הראשית לישראל; כשרות; בתי ספר;     ישיבת נתיב מאיר 

;                                  מוסד לתורה ומקצוע- ם "ישיבת תו;     בתי עלמין 

];          ישוב[צור שלום ; קרית ביאליק; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

;                                                                    ניתוחי מתים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תשכ-א"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שילומים מגרמניה; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       קראים; כפר צבי סיטרין- ישיבה טכניקום ;     התאחדות הסוחרים הכללית בישראל 

;                התאחדות האכרים בישראל; חוק הגנת הדייר;     איגוד הדייגים בישראל 

;               ברית עברית עולמית; עתלית; נצרת; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת איגוד         ,התכתבות עם מועצות מקומיות:חבר הכנסת שחור בנימין 

מזכירות הקיבוץ הדתי ועוד                    ,המושבים של הפועל המזרחי 

                                  1973-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

ג                        "תשל,ו"תשכ-ה"תשכ,ג"תשכ- ך "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                        1960-1966,1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               לוד; בתי כנסת; גן יבנה; בת ים; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מועצות דתיות]; מועצה אזורית[    מרום הגליל  

;                           דת ומדינה; משרד המשטרה; תקשורת; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   256- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ב                                          "תשכ- ך "תש:תאריך התיק:       הערות 

.           בתיק גם בקשות מאזרחים לעזור במציאת פרנסה ומקום מגורים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תעסוקה; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.           בתיק גם בקשות מאזרחים לעזור במציאת פרנסה ומקום מגורים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תעסוקה; תשמישי קדושה; בני ברק; נתיבות; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                              חבר הכנסת שחור בנימין 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1971-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

           1962-1965,1968,1971.א"תשל,ח"תשכ,ו"תשכ-ב"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

.           בתיק גם בקשות מאזרחים לעזור במציאת פרנסה ומקום מגורים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תעסוקה; שחור בנימין; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   257- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

הצעות חוק                                                            

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1976,1978-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המוסד לביטוח לאומי; שואה; הצעות חוק; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        משפחות ברוכות ילדים; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     חוק חינוך חובה חינם 

;                                                                    אימוץ ילדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

שאילתות                                                              

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תשל-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סטודנטים; בית חולים סורוקה; שאילתות; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                משרד הבריאות; משרד המשטרה; משרד המשפטים;     המוסד לביטוח לאומי 

;   משרד החינוך והתרבות; שואה; ל"צה; משרד התעשיה והמסחר;     משרד העבודה והרווחה 

;                  משרד הפנים; משרד התחבורה; בתי סוהר; משרד האוצר;     משרד החוץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

שאילתות                                                              

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תשמ-ם "תש,ה"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1975,1979-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   258- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    משרד האוצר; המוסד לביטוח לאומי; שאילתות; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           משרד המשפטים; משרד הפנים; משרד התעשיה והמסחר; משרד התחבורה; ל"    צה 

;                 משרד העבודה והרווחה; שרות לאומי; משרד הבריאות;     רשות השידור 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ירוחם; הצעות לסדר היום; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;       שרות לאומי; ילדים חריגים; משרד העבודה והרווחה;     גני ילדים ומעונות יום 

;          פושעי מלחמה נאצים; פיתחת רפיח; מצרים; הסכם שלום;     בית חולים סורוקה 

;                       משרד הבריאות; עבריינות נוער; אור עקיבא;     שיקום שכונות 

;                מבקר המדינה; אנטישמיות; תקשורת;     האוניברסיטה העברית בירושלים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

-          התכתבות עם המרכז העולמי של המזרחי:חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

ההנהלה הארצית של בני עקיבא                     ,ל"הפועל המזרחי והמפד 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ח"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     נתיבות; סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם הנהלת תנועת האשה הדתית לאומית                             

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   259- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                         מכללת אמונה;     גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,         ועדות הכנסת,התכתבות עם הנהלת הכנסת:חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

חברי הכנסת ומפלגות שונות                                             

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אשקלון; ארצות הברית- ל "אמונה בחו; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             תעסוקה; עפולה]; הכנסת[ועדת העבודה והרווחה ; שימוש והפצה-     סמים  

;                                                  מכללת אורות;     מכללת תלפיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשל-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    המוסד לביטוח לאומי; משרד העבודה והרווחה; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                             עליה; יהודי אתיופיה; ילדים חריגים;     רשות השידור 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   260- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד העבודה והרווחה]; הכנסת[ועדת החינוך ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

; המוסד לביטוח לאומי; גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           משרד התעשיה והמסחר;     משרד המשפטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                            "תש,ח"תשל:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        משרד העבודה והרווחה; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                 מכללת אמונה; המוסד לביטוח לאומי; ארצות הברית- ל "    אמונה בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                               

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשמ:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מעלות; משרד המשפטים; הצעות חוק; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;          משרד התקשורת]; מושב[בית גמליאל ; משרד החינוך והתרבות;     רשות השידור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   261- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     גני ילדים ומעונות יום; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                           המחלקה לישיבות-     מינהל הסטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם מוסדות חינוך ותרבות דתיים        :חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

ישיבות ומדרשיות        ,אוניברסיטת בר אילן,המרכז לחינוך הדתי בישראל- 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ח"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   המרכז לחינוך הדתי בישראל; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         מכללת תלפיות; אוניברסיטת בר אילן; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;       רמות שפירא; אולפנת כפר פינס; אולפנת נאות אברהם; בתי ספר;     מכללת אורות 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים דתיים                                     

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשמ-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הרבנות הראשית לישראל; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      רמות שפירא; איגוד רבנים בהתישבות הדתית]; אגודה להכרת ערכי היהדות[    גשר  

];                                                       ישוב קהילתי[    חיספין  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תשל-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   262- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  המוסד לביטוח לאומי; שדרות; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                          איגוד העובדים הסוציאליים בישראל;     בית חולים סורוקה 

;     ועד אושויץ; פושעי מלחמה נאצים; אשקלון; נצרת;     אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

;                                                               בית לוחמי הגטאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                            "תש-ט"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בית לוחמי הגטאות; פושעי מלחמה נאצים; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;      רמות שפירא; מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ;     איגוד העובדים הסוציאליים בישראל 

;                                                                         יד ושם 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

ם                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; איגוד העובדים הסוציאליים בישראל; רמת הגולן; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    בית לוחמי הגטאות; אוניברסיטת בן גוריון בנגב;     ועד אושויץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים                                     



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   263- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תשמ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; בתי ספר; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;             ערד; סים"החברה למתנ]; תיכון מקצועי[נוה שרה הרצוג ;     מכללת אמונה 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

התכתבות עם הנהלת מושבים וקיבוצים            :חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

מועצות מקומיות                            ,מזכירות הקיבוץ הדתי,דתיים 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ח "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                  מושב שיתופי[משואות יצחק ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;           קרני שומרון; בתי ספר]; מושב[בית גמליאל ]; מועצה אזורית[    חבל יבנה  

;           כשרות; בת ים; בית שמש; אוניברסיטת בר אילן;     גני ילדים ומעונות יום 

;              תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; חיפה; גן יבנה;     בית חולים זיו 

;                    תל אביב; שיקום שכונות; קרית אתא]; מועצה אזורית[    חוף עזה  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בארץ ישראל                 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

בתיק גם איחולים לשרה שטרן קטן לרגל היבחרה לכנסת התשיעית           

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                     שיקום שכונות;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                                        ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   264- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם מערכות העתונות                                            

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

];                              פרסום[קול השבת ; רמת הגולן;     חינוך ממלכתי דתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

ל                             "ארגונים ואזרחים בחו,התכתבות עם מוסדות 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ט "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; קנדה-     נשי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תשמ,ט"תשל-ז"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                        1977-1979,1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   265- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                            חינוך דתי; שואה; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                            חברת הכנסת שטרן קטן שרה 

התכתבות עם אזרחי המדינה                                              

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תשמ-ם"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מקוואות; שואה; אוניברסיטת בן גוריון בנגב; שטרן קטן שרה; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

הצעות חוק                                                            

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חוק שירות בטחון; הצעות חוק; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                   שילומים מגרמניה; חוק הבחירות לכנסת;     חוק יסוד זכויות האדם 

;  חוק איסור הונאה בכשרות; חוק הירושה; מועצות דתיות;     חוק שירותי הדת היהודיים 

;                          קראים; חוק שיפוט בתי דין קראים;     פושעי מלחמה נאצים 

;                                                       חוק שיפוט בתי דין רבניים 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

שאילתות                                                              

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

ה                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 
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--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד התחבורה; ל"צה; משרד הבטחון; שאילתות; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;   אגודה שתופית לתחבורה בישראל- אגד ; משרד השיכון; משרד הקליטה;     משרד ההסברה 

;   איכות הסביבה; משרד הבריאות; משרד הדתות; אוניברסיטת תל אביב;     משרד התיירות 

; בתי עלמין; צפת; משרד הפנים; טבריה; משרד המסחר והתעשיה;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

שאילתות                                                              

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד הבטחון; משרד המשפטים; תקשורת; שאילתות; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;        משרד המסחר והתעשיה; משרד החקלאות; משרד החוץ; משרד המשטרה;     גיוס נשים 

;      משרד הדתות; משרד הפנים; משרד האוצר; משרד הבריאות;     משרד העבודה והרווחה 

;  משרד התיירות; רשות השידור; משרד התחבורה; משרד הקליטה;     משרד החינוך והתרבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

שאילתות                                                              

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           משרד התחבורה; משרד המשטרה; שאילתות; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                    גיוס נשים; משרד הבטחון; חילול שבת;     נמל התעופה בן גוריון 

;          משרד התקשורת; משרד התעשיה והמסחר; משרד הפנים;     משרד החינוך והתרבות 

;    משרד העבודה והרווחה; משרד החקלאות; אוניברסיטת בן גוריון בנגב;     משרד החוץ 

;             משרד הדתות; משרד הבריאות; תחבורה ציבורית;     משרד האנרגיה והתשתית 

;                                  קרית ביאליק; קרית אתא; מעלות;     משרד השיכון 

--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תשל- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משרד התיירות; חילול שבת; הצעות לסדר היום; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;            תיירות; משרד הדתות; עליה; יהודי ברית המועצות; בתי עלמין;     מיסיון 

;                                                             המוסד לביטוח לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

נאומים בכנסת                                                         

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תשמ- ז "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הצעות לסדר היום; פושעי מלחמה נאצים; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;         איכות הסביבה; משרד התקשורת; משרד התחבורה; משרד הקליטה;     ירידה מהארץ 

;     חילול שבת; עליה; יהודי ברית המועצות; משרד הבריאות; ל"צה; שואה;     תל אביב 

;        כשרות; בית הדין הרבני; רשות השידור; יהודי אתיופיה; הסכם שלום;     מצרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00525:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

הנהלת הסיעה             ,התכתבות עם הנהלת הכנסת:חבר הכנסת שינמן פנחס 

ועדות הכנסת                                        ,חברי הכנסת,בכנסת 

                                  1979-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ם                                          "תש- ד "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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;       תל אביב; איכות הסביבה; הצעות לסדר היום; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                            בתי סוהר; שילומים מגרמניה; הצעות חוק;     רמת הגולן 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

מוסדות וארגונים דתיים                        ,התכתבות עם משרדי ממשלה 

                                  1980-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

א                               "תשמ-ח"תשל,ו"תשל,ד"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                   1974-1975,1977-1980:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חוק הדיינים; הרבנות הראשית לישראל; ל"צה; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;     מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה; מכללת אורות; מכללת תלפיות;     משרד השיכון 

;    ישיבת צפת; מועצות דתיות; חוק שירותי הדת היהודיים; בתי עלמין;     חברה קדישא 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

,              התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים:חבר הכנסת שינמן פנחס 

מערכות עתונים ועוד        ,י"הנהלת הסוכנות היהודית לא,מועצות מקומיות 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

ם                                            "תש-ח"תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אסקין אביגדור; צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                     גוש עציון; אגודת בני גוש עציון; קליטת עליה;     יהודי אירן 

;                 כרמיאל]; ישוב[עפרה ; איכות הסביבה]; מועצה אזורית[    חבל יבנה  

;      עליה; יהודי אתיופיה]; פרסום[קול השבת ; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;                                                 נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                               חבר הכנסת שינמן פנחס 

גילוי דעת                                       ,הרצאות,מאמרים:שונות 
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                                  1981-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

א              "תשמ-ט"תשל,ו"תשל,ב"תשל-א"תשל,א"תשכ,ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1949,1961,1971-1972,1975,1979,1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חוק ההפלות; בית התפוצות; חילול שבת; שינמן פנחס; ל בכנסת"    סיעת מפד 

;                           ירידה מהארץ; עליה; יהודי אתיופיה;     הכושים העבריים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                              שונות 

ל                               "הצעות חוק של חברי כנסת מהמפד,רשימות 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       הצעות חוק; שאילתות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

:                                                              שונות 

ל                                 "שאילתות של חברי כנסת מהמפד,רשימות 

                                  1977-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                 III:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

ז                           "תשל-ח"תשכ,א"תשכ,ט"תש,ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1947,1949,1960-1961,1968-1977:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הצעות לסדר היום; חוק השבות; הצעות חוק; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל003:                   מספר יחידה7836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

:                                                  ל"חברי כנסת מהמפד:  שם התיק 

החזית הדתית המאוחדת לקראת בחירות לכנסת          [מסמכים שונים :שונות 
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]                              קטעי עתונות,עלוני פרסום,מצע- הראשונה  

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מצעים; הכנסת הראשונה; קטעי עתונות; ל בכנסת"    סיעת מפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל003:                  מספר יחידה16072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל בכנסת                                                    "סיעת מפד: שם יחידה 

התכתבות עם לשכת ראש הממשלה                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 VI4ג:             סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תשל- ל "תש:תאריך התיק:       הערות 

                              1969,1971-1974,1976,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לוי דניאל; בן מאיר יהודה; הכנסת השביעית; המר זבולון; הצעות חוק;     האן אריה 

;        שחור בנימין; מלמד אברהם; הכנסת השמינית; חזני מיכאל יעקב;     מאיר גולדה 

;      חברון; מקומות קדושים; שינמן פנחס; בגין מנחם; הכנסת התשיעית;     רבין יצחק 

;                                                 ל בכנסת"סיעת מפד;     בתי כנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

                                              788: כ פריטים"סה 

                                             75.4: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              788:   כ מלאי"סה 




