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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    400   מי    

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

      1:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

פרוטוקולים                                                           

                                  1950-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                    1924,1926,1938-1943,1945,1949-1950:תאריך התיק:       הערות 

י                      "תש-ט"תש,ג"תש-ט"תרצ,ו"תרפ,ד"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               התיישבות; פרוטוקולים; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                הקבוץ הדתי; הכשרות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                         המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

הסכמים                          ,סיכומים,מסקנות,החלטות,סקירות,חות"דו 

                                  1963-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

     1924,1927,1929-1930,1936-1939,1942-1944,1946-1949:תאריך התיק:       הערות 

ג                  "תשכ-ד"תרפ:תאריך התיק.1951-1953,1956,1960,1963 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   התיישבות; חות"דו; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                    תקציב; הכשרות; חינוך; בתי כנסת;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;         המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ; הקבוץ הדתי;     מושבי הפועל המזרחי 

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

      1:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

,            הנחיות,חוזרים- המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

]        הפועל המזרחי[תקנות של ארגון העובדים החקלאים ,תכניות,תזכירים 

                                  1966-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

,         1927,1934,1936-1939,1942-1943,1948-1949,1951:תאריך התיק:       הערות 

ז     "תשכ,א"תשי,ט"תש-ח"תש,ג"תש-ב"תש,ט"תרצ,ז"תרצ,ד"תרצ,ז"תרפ.1966 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              תקנות; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                          ארגון העובדים החקלאים של הפועל המזרחי 

;    הפועל המזרחי בארץ ישראל; התיישבות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                      המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ; מועצת הלול;     תקציב 

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

      1:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

הצעות                  ,הזמנות,חשבונות,רשימות,הלוואות,מאזנים,תקציבים 

                                  1955-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

          1927,1937-1939,1942,1944-1946,1949-1951,1955:תאריך התיק:       הערות 

ו                                         "תשט- ז "תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הפועל המזרחי בארץ ישראל; תקציב; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     הקבוץ הדתי; מושבי הפועל המזרחי; חדרה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     התיישבות 

;                                         המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

פרסומים                                        ,מאמרים,ידיעות,הודעות 

                                  1950-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                         1938,1940-1941,1946,1948-1950:תאריך התיק:       הערות 

א                        "תשי-ט"תש,ו"תש,א"תש-ש"ת,ח"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הקבוץ הדתי; מושבי הפועל המזרחי; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;      המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                                חזני מיכאל יעקב 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                             

                                  1940-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                                        1927,1936-1940:תאריך התיק:       הערות 

ש                                       "ת-ז"תרצ,ז"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                התיישבות]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[    כפר יעבץ  

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                             

                                  1947-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                             "תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                      מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                   קרן חוסר עבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                 הקבוץ הדתי; התיישבות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                הפועל המזרחי בארץ ישראל;     מושבי הפועל המזרחי 

;                                             מכון להלכה ברורה בהתיישבות החקלאית 

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                             

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ט                                             "תש-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל; התיישבות; מרכז העבודה-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                         המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

התכתבות עם הנהלת הפועל המזרחי בארץ ישראל                             

                                  1955-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                            "תשט-י"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

;   חזני מיכאל יעקב; ביסטריצר יצחק; ברנשטיין צבי; הפועל המזרחי בישראל;     תקציב 

;                  התיישבות; יערי גרשון]; מושב[עלמה ]; מושב[חדיד ;     בש בנימין 

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

]                              הרשימה בתיק[התכתבות עם מוסדות התנועה  

                                  1962-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                    1937-1939,1945-1950,1953-1954,1962:תאריך התיק:       הערות 

ב               "תשכ,ו"תשט,ג"תשי,י"תש-ו"תש,ט"תרצ-ז"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המרכז העולמי- המזרחי ; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;        נייפלד אלימלך; בתי כנסת; מקוואות; התיישבות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                         מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     קויפמן יצחק 

];  מושב[ישעי ; מזכירות- הקבוץ הדתי ; איגוד המושבים; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

;                           פתח תקוה; חיפה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                    הפועל המזרחי בישראל; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  



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

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

                                                 

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

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

]                      הרשימה בתיק[התכתבות עם מוסדות וארגונים שונים  

                                  1957-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

     1924,1926-1927,1936,1938-1939,1941-1942,1944-1949:תאריך התיק:       הערות 

ז                            "תשי-ד"תרפ:תאריך התיק.1953-1955,1957 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;               המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; קויפמן יצחק;     משרדי ממשלה 

;                  מסלובטי משה; זכאי יעקב מאיר]; מושב[ישעי ]; מושב[    שדה יעקב  

;                                         המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים                                                     :  שם התיק 

-                           המרכז החקלאי של הפועל המזרחי בארץ ישראל  

פרסומים                                             ,שאלונים- שונות  

                                  1950-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                             1926,1950:תאריך התיק:       הערות 

י                                            "תש,ז"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 שאלונים; התיישבות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                            פרסומים; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                         המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      3:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה7995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

,              סקירות,סיכום,תכניות,הנחיות- הוראות ,חוזרים,חות"דו,חוק 

החלטות                                                               

                                  1971-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                    1938,1940,1946-1951,1953-1955,1971:תאריך התיק:       הערות 

ב      "תשל,ו"תשט-ג"תשי,א"תשי,ט"תש-ו"תש,א"תש-ש"ת,ח"תרצ:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            חות"דו; התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל; איגוד המושבים;     חוקים 

; ל"נח; גרעינים; תנועות נוער; מושבי הפועל המזרחי; ה-הועידה ה-     איגוד המושבים  

;                     מושב עובדים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ; ע"    גדנ 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      3:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

מאמרים         ,הזמנות,רשימות,ידיעות,חשבונות,מאזן,סיכום,תקציבים,דיון 

                                  1971-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                    1937-1938,1946,1949,1953-1954,1971:תאריך התיק:       הערות 

א                     "תשל,ד"תשי,ט"תש,ז"תש,ט"תרצ,ז"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל; איגוד המושבים;     מושב עובדים 

;         כספים; בחירות לכנסת; מושבי הפועל המזרחי; תקציב;     מינהל מקרקעי ישראל 

;                 ביטוחים; המחלקה להתיישבות- הסוכנות היהודית ;     הנהלת חשבונות 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      3:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

הפועל המזרחי בארץ             .המרכז העולמי של המזרחי ב.א:התכתבות עם 

סניפים של הפועל המזרחי בארץ ישראל                           .ישראל ג 

                                  1972-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

     1926,1940-1941,1943,1946,1948-1957,1959,1964,1966:תאריך התיק:       הערות 

ג                                 "תשל-ז"תרפ:תאריך התיק.1971-1972 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קויפמן יצחק; התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     איגוד המושבים 

;     סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                   מועצת הלול; רחובות; פרדס חנה; מגדיאל; חדרה; בנימינה;     צפת 

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      3:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

הנהלת בני עקיבא                  .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם הנהלת 

מועצת הפועלות של הפועל המזרחי                          .בארץ ישראל ג 

                                  1963-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

-         1939-1940,1946,1948-1949,1951,1953-1959,1961:תאריך התיק:       הערות 

ג            "תשכ-א"תשכ,ט"תשי-ג"תשי,א"תשי,ט"תש,ו"תש,א"תש-ש"ת.1963 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     איגוד המושבים 

;                              קויפמן יצחק;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

; מרוקו; יהודי מרוקו; תוניסיה; יהודי תוניסיה; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;            תירוש יוסף; ארצות הברית; ד"בח; ברונשטיין חיים; מויאל חיים;     עליה 

;            מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שפירא יוסף; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

;   הפועל המזרחי בישראל; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קדמון יצחק 

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

      3:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

ישובים וארגונים שונים                       ,משרדי הממשלה:התכתבות עם 

                                  1970-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

               1948-1949,1951,1953-1954,1960,1962,1970:תאריך התיק:       הערות 

ל                "תש,ב"תשכ,ך"תש,ד"תשי-ג"תשי,א"תשי,ט"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            משרד הבטחון; ל"צה; התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;       משרד הסעד; משרד החקלאות; משרד החינוך והתרבות; משרד הדתות;     משרד הדואר 

;                                                                משרד ראש הממשלה 

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

      3:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

ההסתדרות הכללית                     .ההסתדרות הציונית ב.א:התכתבות עם 

הרבנות הראשית לישראל                                              .ג 

                                  1971-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

               1946,1948-1949,1953-1958,1962-1963,1971:תאריך התיק:       הערות 

א          "תשל,ג"תשכ,ח"תשי,ז"תשט-ג"תשי,י"תש-ט"תש,ז"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                               התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;  תוניסיה; יהודי תוניסיה; מרוקו; יהודי מרוקו; המדור הדתי-     ההסתדרות הציונית  

;       שאלונים; כשרות; יהודי ארצות הברית; קויפמן יצחק; ק יעקב אברהם'ז;     עליה 

;                                         כהן יהושוע;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

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

      4:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

ידיעות איגוד המושבים והארגונים של הפועל המזרחי         - עלון מענית  

                                  1950-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                         1940-1941,1946-1947,1949-1950:תאריך התיק:       הערות 

י                              "תש-ט"תש,ז"תש-ו"תש,א"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            פרסום[מענית ; התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     איגוד המושבים 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      4:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8037: מספר פריט 

)      1                              (  00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

בטאון איגוד המושבים של הפועל המזרחי                    - עלון מענית  

                                  1958-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                             1953-1958:תאריך התיק:       הערות 

ח                                           "תשי-ג"תשי:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                פרסום[מענית ; התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

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

      4:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8038: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1954-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                              1926,1941-1946,1949,1954:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ד                            "תשי,י"תש,ז"תש-א"תש,ז"תשפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               פרוטוקולים; התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     איגוד המושבים 

];                   מושב[כפר גדעון ; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                הפועל המזרחי בישראל;     קרן מושבי הפועל המזרחי 

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

      4:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

התכתבות עם הסוכנות היהודית                                           

                                  1956-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                   1949,1953-1954,1956:תאריך התיק:       הערות 

ז                                      "תשט,ד"תשי,ט"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הסוכנות היהודית לארץ ישראל; התיישבות; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;         המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

;          יודנפרוינד אריה; ק יעקב אברהם'ז; עליה; יהודי תוניסיה;     יהודי מרוקו 

; קויפמן יצחק]; מושב[רוויה ; מויאל חיים; שרגאי שלמה זלמן;     מושבי הפועל המזרחי 

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

      4:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מזכירות חבר הקבוצות של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

פרוטוקולים                                                           

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                                             1936-1938:תאריך התיק:       הערות 

ח                                           "תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חבר הקבוצות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;             קבוצת כפר יעבץ; קבוצת אברהם; ל"קבוצת שח; קבוצת רודגס;     התיישבות 

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

מזכירות חבר הקבוצות של הפועל המזרחי                                 :  שם התיק 

חשבונות                        ,רשימות,פרסומים,חוזרים,תזכירים,חות"דו 

                                  1960-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך            "תש,ח"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק1936-1938,1960:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חבר הקבוצות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; התיישבות;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                  שאלונים; ל"קבוצת שח; קבוצת רודגס; קבוצת אריה;     קבוצת אברהם 

;                     ו-הועידה ה- איגוד המושבים ; ה-הועידה ה-     איגוד המושבים  

;                     ח-הועידה ה- איגוד המושבים ; ז-הועידה ה-     איגוד המושבים  

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      5:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                מזכירות חבר הקבוצות של הפועל המזרחי:  שם התיק 

הפועל המזרחי בארץ ישראל          .הנהלת הברית העולמית ב.התכתבות עם א 

הנהלת בני עקיבא בארץ ישראל                                        .ג 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                 "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק1935-1939,1960:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        התיישבות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;                         גרשטין חנוך; חבר הקבוצות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;              הנהלה ארצית- בני עקיבא ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      5:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

,        הצעות,תכניות,הנחיות,חוזרים,תזכירים,סקירות,חות"דו,פרוטוקולים 

רשימות                               ,חשבונות,תקציבים,סיכומים,החלטות 

                                  1970-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

-         1939,1941-1943,1945,1947,1950-1951,1955,1957:תאריך התיק:       הערות 

ל                                        "תש-ט"תרצ.1959,1965-1970 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הכשרות]; קבוץ[טירת צבי ; התיישבות; הקבוץ הדתי; מזכירות-     הקבוץ הדתי  



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

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

                                                 

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

;      תקציב; קבוצת רבי עקיבא; קבוצת יהושע'); א(קבוצת ירושלים ;     קבוצת בנימין 

;                                                                       לוי שלמה 

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

      5:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

הנהלת הברית העולמית          .המרכז העולמי של המזרחי ב.א: התכתבות עם 

                                  1970-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,         1938-1939,1943,1946-1950,1954-1956,1959,1961:תאריך התיק:       הערות 

ל                        "תש-ט"תרצ:תאריך התיק.1963-1967,1969-1970 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   באואר בנימין זאב; תירוש יוסף; פרידמן משה; התיישבות; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;                                       הנדלר אריה; זינגר צבי;     קורץ משה אריה 

;    הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                          עליה;     יהודי מרוקו 

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

      5:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                                   

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                             1939-1947:תאריך התיק:       הערות 

ז                                            "תש-ט"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הפועל המזרחי בארץ ישראל; התיישבות; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;     קבוצת חרות חרות]; מושב[כפר יעבץ ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;          ברנשטיין צבי; פרידמן משה]; רודי[הרץ אברהם ; בלנקנשטין יצחק;     תקציב 

;         ילדי טהרן]; ד והקבוץ הדתי"בח[הועדה לעלית הנוער הדתי;     רוזנבליט פנחס 

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                                   

                                  1968-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

               1946-1953,1955-1958,1960,1965-1966,1968:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ח        "תשכ,ו"תשכ-ה"תשכ,א"תשכ,ח"תשי-ו"תשט,ג"תשי-ז"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הפועל המזרחי בארץ ישראל; התיישבות; פרידמן משה; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;     נוימרק צבי; ביסטריצר יצחק; תקציב; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;          פרלמן מיכאל; המחלקה לענייני מוסיקה- הקבוץ הדתי ;     אינטריליגטור דוד 

;       הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; הפועל המזרחי בישראל;     הירשברג מרדכי 

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

ל                                          "התכתבות עם בני עקיבא בחו 

                                  1960-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                        1943,1954-1960:תאריך התיק:       הערות 

ך                                       "תש-ו"תשט,ג"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; התיישבות; פרידמן משה; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;          הירשברג מרדכי; שפירא יוסף; צור יעקב; פרלמן מיכאל; לב יצחק;     שליחים 

;                            צרפת- ל "בני עקיבא בחו; אפרתי שלמה;     שטאוב גרשון 

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

ל                                          "התכתבות עם בני עקיבא בחו 

                                  1970-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                   1960-1961,1965-1970:תאריך התיק:       הערות 

ל                                 "תש-ו"תשכ,א"תשכ-ך"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שפירא יוסף; התיישבות; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;              גרעינים; לוי שלמה; הכשרות; הירשברג בנימין; שליחים;     אפרתי שלמה 

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

מזכירות הקבוצות        .מועצת הפועלות של הפועל המזרחי ב.התכתבות עם א 

איגוד המושבים                                       .ג) הרשימה בתיק( 

                                  1970-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,         1940,1943,1946,1948-1949,1954-1957,1959-1961:תאריך התיק:       הערות 

ל                                    "תש-ש"ת:תאריך התיק.1965-1970 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; התיישבות; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;     יבנה]; קבוץ[טירת צבי ; בארות יצחק; הירשברג בנימין; שליחים;     אלינר דבורה 

];               קבוץ[ב "עין הנצי]; קבוץ[סעד ]; קבוץ[לביא ; לוי שלמה;     הכשרות 

];              קבוץ[שלוחות ]; קבוץ[שדה אליהו ; פרידמן משה]; קבוץ[    עין צורים  

;                       הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים]; קבוץ[    כפר עציון  

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

הסוכנות היהודית לארץ ישראל               .משרדי ממשלה ב.התכתבות עם א 

מכתבים שונים                          .ד) הרשימה בתיק(מוסדות שונים.ג 

                                  1970-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                    1944-1949,1952,1954-1961,1965-1970:תאריך התיק:       הערות 

ל                "תש-ו"תשכ,א"תשכ-ו"תשט,ג"תשי,ט"תש-ה"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; משרד הדתות; התיישבות; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;   שליחים; פרידמן משה; הירשברג בנימין; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                         לוי שלמה;     תשבי משה 

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

לאינפורמציה פנימית של הקיבוץ הדתי                          - עלונים  

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז        "תש-ו"תש,ד"תש-ט"תרצ: תאריך התיק1939-1944,1946:תאריך התיק:       הערות 

ריכוז הפרסומים             -ראה ב" עלונים"פרטים נוספים על הפרסום  

                                                                                   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 

                                                 

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

;       קבוצת אריה; קבוצת רודגס; קבוצת אברהם; התיישבות; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

];   פרסום[עלונים ; הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת אמונים;     קבוצת רמת השומרון 

;                                                                     הקבוץ הדתי 

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

המזכירות של הקיבוץ הדתי                                    - ידיעות  

                                  1966-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

,        ו"תש-ד"תש: תאריך התיק1944-1946,1957,1965-1966:תאריך התיק:       הערות 

ריכוז הפרסומים       -ל ראה ב"פרטים על העלון הנ.ו"תשכ-ה"תשכ,ז"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הקבוץ הדתי]; פרסום[ידיעות הקבוץ הדתי ; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;       הכשרות; בריטניה; ד"בח; קבוצת אמונים]; קבוץ[שלוחות ]; קבוץ[    כפר עציון  

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

      6:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                מזכירות הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

מכתבים                    ,הצעות,חות"דו,פרוטוקולים- קרן הקיבוץ הדתי  

                                  1955-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                         1940-1941,1946,1948-1950,1955:תאריך התיק:       הערות 

ז                        "תשט,י"תש-ט"תש,ו"תש,ב"תש-א"תש:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ברנשטיין צבי]; מאזן[דין וחשבון כספי ; הקבוץ הדתי; התיישבות;     קרן הקבוץ הדתי 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

החברה להתיישבות האלף                    .ב" סיר הרברט סמואל"אחוזה .א 

כרמל                       ' חב.א ה"חברת פיק.חבר החקלאים הלאומים ד.ג 

                                  1941-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                    1926-1927,1929-1932,1934,1939,1941:תאריך התיק:       הערות 

ב                                  "תש,ש"ת,ד"תרצ-ו"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                            מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה;     התיישבות 

];                                      אגודה שיתופית[    אחוזה סיר הרברט סמואל  

;              הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                   קרן קיימת לישראל; חיפה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                 חבר החקלאים הלאומיים;     החברה להתיישבות האלף 

;                     חברת כרמל להשקעות; י"חברה להתיישבות היהודים בא- א "    פיק 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

של הפועל המזרחי על אדמת ורקוני                             ' ארגון א 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

)                                         1926(ז "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  הפועל המזרחי בארץ ישראל; ורקוני;     התיישבות 

;                       ק יעקב אברהם'ז; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                       הפועל המזרחי[למושב עובדים '     ארגון א 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

למושב עובדים של הפועל המזרחי בכפר סבא                      ' ארגון א 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                                  1927:תאריך התיק:       הערות 

ח                                           "תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;              ק יעקב אברהם'ז; כפר סבא]; הפועל המזרחי[למושב עובדים '     ארגון א 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

,        התכתבות עם הפועל המזרחי- למשק אינטנסיבי בפתח תקוה ' ארגון א 

התכתבות בין הנהלת הקרן הקיימת לישראל והפועל המזרחי                   



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

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

                                                 

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

                                  1933-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

                                        1926,1929-1933:תאריך התיק:       הערות 

ג                                     "תרצ-ט"תרפ,ז"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                        קרן קיימת לישראל]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי א 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

התכתבות עם         ,רשימות,פרוטוקולים- בפתח תקוה ' ארגון אינטנסיבי ב 

הועד הפועל של הפועל המזרחי בארץ ישראל                                

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תרצ- ב "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                          חיפה; פתח תקוה]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי ב 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

התכתבות עם הועד הפועל של          :של הפועל המזרחי בעמק חפר' ארגון ב 

הפועל המזרחי                                                         

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                         "תרצ- ד "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                       קויפמן יצחק; חדרה]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי ב 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

ארגון בכורים           ,ארגון חקלאי אלומה ביבנאל,ארגון הירדן בביתניה 

ארגון ירושלים במנחמיה                                       ,ביבניאל 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                            "תש- ש "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

];        הפועל המזרחי[אלומה - ארגון חקלאי ; הירדן-     ארגון להתיישבות שיתופית  

;        ירושלים- ארגון להתיישבות שיתופית ; בכורים-     ארגון להתיישבות שיתופית  

;                                                             יבניאל;     מנחמיה 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

,            ארגון למושב עובדים של הפועל המזרחי בארץ ישראל,ה"כפר הרא 

חברון            ,אגודת בני גוש עציון,ארגון מוריה,ארגון בנתיב המולדת 

                                  1969-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

,          ו"תשכ,ט"תש-ו"תש,ד"תש-ג"תש,ט"תרצ-ו"תרצ,ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

.                                                     ט"תשכ,ח"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;        ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי; איגוד המושבים]; מושב[ה "    כפר הרא 

;    מוריה- ארגון להתיישבות שיתופית ; בנתיב המולדת-     ארגון להתיישבות שיתופית  

;                    חברון]; קבוץ[ראש צורים ; גוש עציון;     אגודת בני גוש עציון 

;                    המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                            שיך אבריק]; הפועל המזרחי[למושב עובדים '     ארגון א 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

,              תזכירים,סקירות,תקנות,גילוי דעת,פרוטוקולים- כפר אוריה  

יפוי כח                      ,קבלה,התחייבות,הסכם,זכרון דברים,פסק דין 

                                  1926-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             פרוטוקולים; קבוצת כפר אוריה; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - כפר אוריה  

                                  1923-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                             מסלובטי משה; יונגסטר לוי יצחק;     קבוצת כפר אוריה 

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

      7:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - כפר אוריה  

                                  1929-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                   1923-1925,1927-1929:תאריך התיק:       הערות 

ט                                           "תרפ-ד"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                                קבוצת כפר אוריה 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

י עם הנהלת             "התכתבות של הנהלת הפועל המזרחי בא- כפר אוריה  

י ועם הנהלת ההסתדרות המדיצינית הדסה ירושלים              "הציונות בא 

                                  1927-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                         קבוצת כפר אוריה; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                           הסתדרות מדיצינית הדסה;     ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                       קיבוצים וקבוצות,קבוצות הכשרה:  שם התיק 

י           "התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי בא- קבוצת בנימין  

י            "התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי בא- קבוצת אחדות  

                                  1948-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                        1925-1928,1948:תאריך התיק:       הערות 

ח                                      "תש,ט"תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;           ההנהלה הציונית בארץ ישראל; פרוטוקולים; קבוצת אחדות;     קבוצת בנימין 

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

,              הודעות,תקציבים,הצעות,תכניות,פרוטוקולים- קבוצת ברוריה  

רשימות                                                 ,חוזה,חשבונות 

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

                                             1925-1927:תאריך התיק:       הערות 

ז                                           "תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פרוטוקולים; קבוצת ברוריה- משק הפועלות ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                      ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                   - קבוצת ברוריה  

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                             1925-1929:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ט                                           "תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;     פתח תקוה; סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת ברוריה-     משק הפועלות  

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות בין          . התכתבות עם הנהלת הברית העולמית- קבוצת ברוריה  

מכתבים שונים        . י"הועד הפועל של הפועל המזרחי להנהלת הציונות בא 

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

                                             1925-1929:תאריך התיק:       הערות 

ט                                           "תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;          מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; קבוצת ברוריה-     משק הפועלות  

;                                                      ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

מכתבים שונים                                     - קבוצת גורי יהודה  

תקציבים ועוד            ,חוזה,זכרון דברים,פרוטוקולים- קבוצת הדייגים  

                                  1928-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;     פרוטוקולים; קבוצת הדייגים; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     קבוצת גורי יהודה 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                  - קבוצת הדייגים  



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

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

                                                 

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

                                  1939-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                   1925-1930,1936,1939:תאריך התיק:       הערות 

ט                                "תרצ,ז"תרצ,ץ"תר-ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                                  קבוצת הדייגים 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

י והנהלת הציונות        "התכתבות בין הפועל המזרחי בא- קבוצת הדייגים  

מכתבים שונים                                    ,י בענייני הקבוצה"בא 

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                 קרן קיימת לישראל; ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     קבוצת הדייגים 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

,           י"התכתבות עם הועד הפועל של הפועל המזרחי בא- א "קבוצת הגר 

ין                 'קבוצת וולוז,חוזר-קבוצת התקוה,מכתבים-ב"קבוצת הנצי 

                                  1928-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;         פרוטוקולים; ין'קבוצת וולוז; קבוצת התקוה; ב"קבוצת הנצי; א"    קבוצת הגר 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

,                      קבוצת חתם סופר, קבוצת חיים, קבוצת חבצלת השרון 

קבוצת יהודה הלוי                                                     

                                  1931-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

                         1923-1924,1926-1927,1930-1931:תאריך התיק:       הערות 

א                    "תרצ-ץ"תר,ז"תרפ-ו"תרפ,ד"תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;            קבוצת יהודה הלוי; קבוצת חתם סופר; קבוצת חיים;     קבוצת חבצלת השרון 

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

קבוצת יעקובוס                              , קבוצת יעבץ, קבוצת יהושע 

                                  1927-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                ההנהלה הציונית בארץ ישראל'); ב(קבוצת יעבץ '); א(    קבוצת יעבץ  

;                         קבוצת יעקובוס; קבוצת יהושע]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      8:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

')                              ב(קבוצת ירושלים '), א(קבוצת ירושלים  

                                  1927-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

');                                     ב(קבוצת ירושלים '); א(    קבוצת ירושלים  

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8221: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                       קיבוצים וקבוצות,קבוצות הכשרה:  שם התיק 

מכתבים שונים                              , קבוצת מכורה, ל"קבוצת מהר 

                                  1950-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                              1925-1928,1945-1948,1950:תאריך התיק:       הערות 

י                            "תש,ח"תש-ה"תש,ט"תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;   הפועל המזרחי בישראל; קבוצת מכורה; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; ל"    קבוצת מהר 

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

,                         עיינות- משק הפועלות , גן מגד- משק הפועלות  

פתח תקוה                                              - משק הפועלות  

                                  1940-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

א                          "תש-ו"תרצ,ד"תרצ,א"תרצ-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                              1929-1931,1934,1936-1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                    עין גנים[פתח תקוה - משק הפועלות ; גן מגד-     משק הפועלות  

;                              הפועל המזרחי בארץ ישראל; עיינות-     משק הפועלות  

;       התיישבות; ברודנה- משק הפועלות ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

מכתבים לרב           ,התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל- קבוצת צבי  

מכתבים שונים                                           ,ישעיהו שפירא 

                                  1925-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ה                                           "תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת צבי;     התיישבות 

;         שפירא ישעיהו; רוטשטיין אליהו; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבויות         ,שאלונים,רשימות,חוזה,תקציבים,הצעות-קבוצת רבי עקיבא 

התכתבויות            ,רשימות,חוזה,סקירות,פרוטוקולים-קבוצת רבינו בחיי 

                                  1930-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תרצ,ט"תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;          ההנהלה הציונית בארץ ישראל; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                           קבוצת רבנו בחיי;     קבוצת רבי עקיבא 

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                       קיבוצים וקבוצות,קבוצות הכשרה:  שם התיק 

הפועל           .המרכז העולמי של המזרחי ב.התכתבות עם א- קבוצת ריינס  

מכתבים             - קבוצת שחר , מכתבים,רשימות- קבוצת שמואל , המזרחי 

                                  1948-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ט                    "תש,ט"תרפ,ז"תרפ-ו"תרפ,ד"תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                         1923-1924,1926-1927,1929,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                 קבוצת שחר; קבוצת שמואל; קבוצת ריינס; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                         המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

הנהלת קרן           .הפועל המזרחי ב.התכתבות עם א, סקירות- כפר אברהם  

איגוד המושבים של הפועל המזרחי                         .תורה ועבודה ג 

                                  1972-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

ב                                     "תשל,א"תשי-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                        1938-1951,1972:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[כפר אברהם ;     התיישבות 

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];            הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; קורץ משה אריה;     עמינוח נחמיה צבי 

;                קבוצת עלומים; קבוצת רמת השומרון; קבוצת אברהם;     איגוד המושבים 

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם        ,רשימות,חשבונות,חוזה,תכניות,פרוטוקולים- גבעת חיים  

הפועל המזרחי                                 .הקרן הקיימת לישראל ב.א 

                                  1934-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תרצ-ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                      קרן קיימת לישראל; ויסבוך אברהם; פרוטוקולים;     גבעת חיים 

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי                                 - גבעת חיים  

                                  1934-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תרצ-ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                                      גבעת חיים 

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

      9:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.            הזמנות,שאלונים,אשורים,חוזר,החלטות,פרוטוקולים- כפר יעבץ  

ז          "הפוהמ.הברית העולמית ג.המרכז העולמי ב-המזרחי.התכתבות עם א 

                                  1943-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ד                                            "תש-ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1934-1943:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                          הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה]; מושב[    כפר יעבץ  

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

קבוצת הנוער                                ,קבוצת הילדים- ה "כפר הרא 

התכתבויות                             ,סקירות,פרוטוקולים- ה "כפר הרא 

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו          "תשט-ד"תשי,ט"תש,ח"תש,ו"תש-ו"תרצ,ב"תרצ,ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                    1926,1932,1936-1947,1949,1954-1955:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; עתון- ההסתדרות הציונית העולמית [העולם ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                    קויפמן יצחק]; מושב[ה "כפר הרא;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי                                 - ה "כפר הרא 

                                  1966-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ז                           "תשכ,ה"תש-ב"תש,ט"תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                              1935-1939,1941-1945,1966:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

];                                                           מושב[ה "    כפר הרא 



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

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

                                                 

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

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

המזרחי המרכז             .התכתבות עם א,ח"דו,תקנון- וני 'הזורעים בסרג 

.           עלון פנימי.הנהלת קרן תורה ועבודה.הפועל המזרחי ג.העולמי ב 

                                  1955-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                 "תשט,ט"תש,ו"תש-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1937-1946,1949,1955:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;          הזורעים- ארגון להתיישבות שיתופית ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

];  מושב[הזורעים ]; פרסום[הזורעים ; עמינוח נחמיה צבי; קרונה משה;     קויפמן יצחק 

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

תכניות         ,תקציבים,תזכירים,סקירות,חות"דו,פרוטוקולים- כפר חיטין  

                                  1931-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

ב                                     "תרצ,ט"תרפ-ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                              1923-1925,1927-1929,1931:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                               פרוטוקולים]; מושב[    כפר חיטין  

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

הפועל המזרחי         .המזרחי המרכז העולמי ב.א:התכתבות עם- כפר חיטין  

קופת חולים               - הפועל המזרחי .הסתדרות העובדים המזרחים ד.ג 

                                  1931-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תרצ-ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[כפר חיטין ;     התיישבות 

;                המרכז העולמי- המזרחי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                           ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות מדיצינית הדסה 

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבויות                   ,תקציבים,זכרון דברים,סקירות- כפר חסידים  

                                  1954-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

,      1925,1927,1929-1931,1933:תאריך התיק.ד"תשי-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

      1954,1949,1947,1944,1940,1935                               

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[כפר חסידים ;     התיישבות 

;     תקציב; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                                                           ישוב[    נחלת יעקב  

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי                                - כפר חסידים  

                                  1945-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

-         ה"תש,ג"תש-ח"תרצ,ה"תרצ,ב"תרצ-ץ"תר,ח"תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                          1926-1927,1929-1932,1934,1938-1945.ו"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

];                                        ישוב[נחלת יעקב ]; מושב[    כפר חסידים  

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

,              התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל,סקירות- נחלת יעקב  

י            "התכתבות בין ההנהלה הציונית בארץ ישראל והפועל המזרחי בא 

                                  1932-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                              1924-1925,1927,1929-1932:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

ב                                     "תרצ-ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

];             מושב[כפר חסידים ; ההנהלה הציונית בארץ ישראל]; ישוב[    נחלת יעקב  

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

ארגון          - מצפה הגליל .א:ארגוני התיישבות של הפועל המזרחי בגליל 

ארגון להתיישבות שיתופית            - משמר הגליל .להתיישבות שיתופית ב 

                                  1949-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

-      ט"תרצ,ז"תרצ:תאריך התיק.1936,1939-1944,1947-1949:תאריך התיק:       הערות 

'.         ארגון חקלאי ג- משמר הגליל נקרא גם .י"תש-ט"תש,ז"תש,ד"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

; משמר הגליל- ארגון להתיישבות שיתופית ; מצפה הגליל-     ארגון להתיישבות שיתופית  

;            פסטרנק יעקב; המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     פרוטוקולים 

;         הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; קויפמן יצחק;     אליאש אליהו יחיאל 

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

      10:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות         .ח"דו,מאזן,סקירה- הכפר העברי ,נוה יעקב- ן "קבוצת רמב 

הסתדרות העובדים המזרחיים             .הפועל המזרחי בארץ ישראל ב.א:עם 

                                  1937-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

                                        1925-1928,1937:תאריך התיק:       הערות 

ז                               "תרצ,ח"תרפ-ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;               ארץ ישראל- המזרחי הצעיר ; הכפר העברי- נוה יעקב ; ן"    קבוצת רמב 

;                        ההנהלה הציונית בארץ ישראל;     הסתדרות העובדים המזרחיים 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות          .עמיאל-ח בענין נוה"דו,תזכירים,פרוטוקולים- שדה יעקב  

איגוד המושבים            .המזרחי המרכז העולמי ג.הברית העולמית ב.א:עם 

                                  1955-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

          1934,1936,1938,1940-1945,1947-1949,1954-1955:תאריך התיק:       הערות 

ו            "תשט-ד"תשי,י"תש-ח"תש,ה"תש,ג"תש-ש"ת,ח"תרצ,ו"תרצ,ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                     קויפמן יצחק; קורץ משה אריה; קרונה משה]; מושב[    שדה יעקב  

;                מזכירות- הקבוץ הדתי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          הרצוג יצחק אייזיק הלוי; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     טכורש כתריאל פישל 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                       - שדה יעקב  

                                  1940-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ד"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                 שיך אבריק]; מושב[    שדה יעקב  

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                       - שדה יעקב  

                                  1951-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                          "תשי- א "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

];                    מוסד חינוכי[נוה עמיאל ; רוזנבליט פנחס]; מושב[    שדה יעקב  



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

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

                                                 

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

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

הברית העולמית         .המזרחי המרכז העולמי ב.א:התכתבות עם- כפר פינס  

פרסומים         .חברת הנוער הדתי בכפר פינס.הפועל המזרחי בארץ ישראל.ג 

                                  1957-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                           "תשי,ט"תש,ה"תש-ו"תרצ,ד"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                    1934,1936-1942,1944-1945,1949,1957:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                          הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה]; מושב[    כפר פינס  

;             רוזנבליט פנחס; קויפמן יצחק; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                             חברת הנוער הדתי;     חיימוביץ שלמה 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

ניר עציון                                         , כפר עציון, נחלים 

                                  1988-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

,       1943-1946,1948-1951,1955:תאריך התיק.ח"תשמ-ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

     1988-בתיק הדים עלון פנימי כפר עציון.1957-1962,1966-1969,1988 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            קבוץ[כפר עציון ; שפירא יוסף]; מושב שיתופי[ניר עציון ;     התיישבות 

;          קויפמן יצחק]; מושב[נחלים ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     גרוסמן דוד 

; המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;                                                      עלון כפר עציון-     הדים  

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

חוזרים                         ,חות"דו,סקירות,פרוטוקולים- שיך אבריק  

                                  1931-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תרצ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 



 "             " 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  

];                    מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים; שיך אבריק;     התיישבות 

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

,            רשימות,חשבונות,תקציבים,תכניות,החלטות,מסקנות- שיך אבריק  

ענייני משפט                                                          

                                  1931-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

ב                                "תרצ-ץ"תר,ח"תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1927-1928,1930-1932:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;  מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; קרן קיימת לישראל; תקציב;     שיך אבריק 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

המזרחי המרכז העולמי        .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם- שיך אבריק  

הסוכנות היהודית לארץ ישראל                                        .ג 

                                  1932-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תרצ-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;               המרכז העולמי- המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם ההנהלה הציונית העולמית בארץ ישראל            - שיך אבריק  

]                                       התכתבות עם קרן קיימת לישראל[ 



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

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

                                                 

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

                                  1934-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                     "תרצ,א"תרצ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1926-1931,1934:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;            ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                               קרן קיימת לישראל 

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

      11:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - שיך אבריק  

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - שיך אבריק  

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                                  "תר:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - שיך אבריק  

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - שיך אבריק  

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                      - שיך אבריק  

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

מרכזי            .הפועל המזרחי בארץ ישראל ב.א:התכתבות עם- שיך אבריק  



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

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

                                                 

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

מכתבים שונים           .מערכות עתונים שונות ד.תנועת המזרחי בפולניה ג 

                                  1935-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                            "תרצ-ץ"תר:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בארץ ישראל; שיך אבריק;     התיישבות 

; פרבשטיין יהושע השיל]; מושב[שדה יעקב ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                  ההנהלה הציונית בארץ ישראל; פולין-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              קיבוצים קבוצות,ישובים:  שם התיק 

קבוצת כפר דרום נתיבות                        .א: כפר דרום, כפר גדעון 

כפר מימון          , מירון, כפר יונה, ארגון תקומה.קבוצת בני דרום ג.ב 

                                  1968-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

,     1922,1927,1929-1930,1940:תאריך התיק. ח"תשכ-ב"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

      1968,1963,1958-1954,1950-1948,1946-1944                     

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[כפר גדעון ;     התיישבות 

;            ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;  הנדלר אריה; תקומה- ארגון להתיישבות שיתופית ; קבוצת בני דרום;     קבוצת נתיבות 

;                          שפירא יוסף; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];       מושב[כפר מימון ]; מושב[מירון ; כפר יונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                               מושב[תקומה ;     קבוצת כפר דרום 

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

הנוער הדתי העובד         .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם- משואות יצחק  

בני עקיבא מזכירות עולמית                .הפועל המזרחי בארץ ישראל ד.ג 

                                  1970-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,        1946-1949,1951,1953-1956:תאריך התיק.ל"תש-ו"תש:תאריך התיק:       הערות 

      1970-1968,1966,1963-1960                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     קבוצת משואות יצחק]; מושב שיתופי[משואות יצחק ;     התיישבות 

;          הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                הפועל המזרחי בישראל; שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

,             שבי ציון,רמת רזיאל,רווחה,חדרה,ניר גלים,כפר נחמן סירקין 

כפר גנים עין גנים                             ,דה'ג,תירוש,כפר שמריהו 

                                  1969-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

-      1922,1924-1927,1929,1932:תאריך התיק.ט"תשכ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

      1969-1968,1955,1949,1947,1944-1943,1938,1936,1933           

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; מושב שיתופי[ניר גלים ;     כפר נחמן סירקין 

];          מושב[שבי ציון ]; מושב[רמת רזיאל ]; מושב[רווחה ; חדרה;     גרוסמן דוד 

];                 פתח תקוה[עין גנים ]; מושב[דה 'ג]; מושב[תירוש ;     כפר שמריהו 

];                                                        פתח תקוה[    כפר גנים  

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

המזרחי האיגוד העולמי             .א:התכתבות עם,פרוטוקולים- בית מאיר  

.                                                      משרדי ממשלה.ב 

                                  1954-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                   1928,1951,1953-1954:תאריך התיק:       הערות 

ו                               "תשט-ג"תשי,א"תשי,ח"תרפ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  משרדי ממשלה; המרכז החקלאי- המזרחי ]; מושב[בית מאיר ; פרוטוקולים;     התיישבות 

;                                          המרכז העולמי- המזרחי ;     שיפמן שמחה 

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

התכתבות עם המזרחי המרכז החקלאי                           - בית מאיר  



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

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

                                                 

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

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשט-ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               שיפמן שמחה; המרכז החקלאי- המזרחי ]; מושב[בית מאיר ;     התיישבות 

;                                                                  רוזנבלט אברהם 

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

      12:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

:        התכתבות בענייני המושב בין המזרחי המרכז החקלאי ל- [בית מאיר  

]             משרדי ממשלה.הסוכנות היהודית ג.המזרחי האיגוד העולמי ב.א 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תשי-ג"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               רוזנבלט אברהם; שיפמן שמחה; המזרחי]; מושב[בית מאיר ;     התיישבות 

;           משרדי ממשלה; נייפלד אלימלך; המרכז העולמי- המזרחי ;     אלינסון יהודה 

;                  המרכז החקלאי- המזרחי ; המחלקה להתיישבות-     הסוכנות היהודית  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל             - ל ברחובות "קבוצת שח 

                                  1930-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                                            "תר-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הפועל המזרחי בארץ ישראל; ל"קבוצת שח;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל             - ל ברחובות "קבוצת שח 

רשימות                    ,חשבונות,תקנון.התכתבות עם קרן קיימת לישראל 

                                  1940-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                           "ת,ז"תרצ-ה"תרצ,ג"תרצ-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                              1929-1933,1935-1937,1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הפועל המזרחי בארץ ישראל; ל"קבוצת שח;     התיישבות 

;       קרן קיימת לישראל; ויסבוך אברהם; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

,             הזמנות,חשבונות,שאלונים,רשימות,סקירות,חוזרים- טירת צבי  

הודעות                                                               

                                  1947-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                        "תש,ד"תש,ב"תש-ש"ת,ח"תרצ-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                         1937-1938,1940-1942,1944,1947:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

];                                                            קבוץ[    טירת צבי  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה              - טירת צבי  

הודעות                                                               

                                  1956-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                 "תשט-ד"תשי,י"תש-ח"תש,ה"תש,א"תש-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                    1937-1941,1945,1948-1950,1954-1956:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;                                               תירוש יוסף;     באואר בנימין זאב 



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

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

                                                 

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

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הועד הארצי            .המזרחי המרכז העולמי ב.א:התכתבות עם- טירת צבי  

חברת הנוער הדתי                             .לקרן היסוד בארץ ישראל ג 

                                  1966-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                    1937-1945,1957,1961,1963-1964,1966:תאריך התיק:       הערות 

ו          "תשכ,ד"תשכ-ג"תשכ,א"תשכ,ז"תשי,ה"תש-ש"ת,ח"תרצ:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תירוש יוסף; קרונה משה; המרכז העולמי- המזרחי ]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרן היסוד 

;                                             חברת הנוער הדתי;     רוזנבליט פנחס 

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                       - טירת צבי  

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;                             אונא משה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                       - טירת צבי  

                                  1944-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                             "תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                         הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;      אליאש אליהו יחיאל; ברנשטיין צבי; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                       - טירת צבי  

                                  1966-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו                                "תשכ,ד"תשי,א"תשי-ה"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                   1944-1951,1954,1966:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;    הפועל המזרחי בישראל; ברנשטיין צבי; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

בני עקיבא מזכירות עולמית                    .א:התכתבות עם- טירת צבי  

הקבוץ הדתי                                                        .ב 

                                  1970-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,       1937-1938,1940-1941,1944:תאריך התיק.ל"תש-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

      1970,1968,1966,1963,1960-1957,1955-1954,1948                

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שפירא יוסף; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;                                                     הקבוץ הדתי;     גרוסמן דוד 

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

בטאונים של טירת          .מאמרים.התכתבות על ענייני עתונות- טירת צבי  

מפעלות                                              ,לחברים,דפים:צבי 

                                  1949-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

,       1937,1940-1942:תאריך התיק.ט"תש,ז"תש-א"תש,ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

מפעלות               ,לחברים,דפים:בתיק גם הבטאונים.1944-1946,1949 



 "             " 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  

;                         הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

];         פרסום[לחברים ]; פרסום[דפים ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                קטעי עתונות]; פרסום[    מפעלות  

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

דפים לאינפורמציה פנימית ולביטוי חברים        :בטאון בטירה- טירת צבי  

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                                ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                24-29.בתיק בטאון בטירה גליונות מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                   פרסום[בטירה ]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

דפים לאינפורמציה פנימית ולביטוי חברים        :בטאון בטירה- טירת צבי  

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,     35-36,38-43,46.בתיק בטאון בטירה גליונות מס.ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

      68-59,57-56,53-52,50-48                                     

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                   פרסום[בטירה ]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8452: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

דפים לאינפורמציה פנימית ולביטוי חברים        :בטאון בטירה- טירת צבי  

                                  1966-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

       1941,1963-1964,1966:תאריך התיק.ו"תשכ-ג"תשכ,א"תש:תאריך התיק:       הערות 

)       ט"כ(5-6)ח"כ(1-3)ז"כ(5-6)ו"כ(8.בתיק בטאון בטירה גליונות מס 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קסטן יצחק]; פרסום[בטירה ]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

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

      13:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8453: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                    חוברת ניחוחי טירה,בטאון השבוע בטירה- [טירת צבי  

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

-     1-11,13.בטאון השבוע בטירה גליונות מס.ט"תשמ-ח"תשמ:תאריך התיק:       הערות 

].                       ט"חוברת תשמ[ניחוחי טירה).ח"תשמ' שנה ו(46 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              פרסום[ניחוחי טירה ]; פרסום[בטירה ]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הברית העולמית         .א:התכתבות עם.פרוטוקולים-קבוצת רודגס בפתח תקוה 

תנועת תורה ועבודה בפולניה               .הועד הלאומי לכנסת ישראל ג.ב 

                                  1944-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                             "תש,ב"תש,ש"ת-ג"תרצ,א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1931-1941,1944:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חבר הקבוצות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פרוטוקולים; קבוצת רודגס;     התיישבות 

;   מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה;     הקבוץ הדתי 

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;      הועד הלאומי לכנסת ישראל; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     קרן קיימת לישראל 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

המזרחי המרכז העולמי            .א:התכתבות עם- קבוצת רודגס בפתח תקוה  

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                           .ב 

                                  1944-           עד1931-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

ד                                       "תש,א"תש-א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1931-1941,1943-1944:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי- המזרחי ; קבוצת רודגס;     התיישבות 

;                     אינטריליגטור דוד; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל          - קבוצת רודגס בפתח תקוה  

בענייני תרבות וחינוך                                                 

                                  1941-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ב                                      "תש-ז"תרצ,ה"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1935,1937-1941:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת רודגס;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

בטאון קבוצתנו                               - קבוצת רודגס בפתח תקוה  

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                6,9-12,17,27-28,31,32,38.גליונות מס:בטאון קבוצתנו 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            פרסום[קבוצתנו ; קבוצת רודגס; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.            ליל שימורים,שבועון המשק:בטאונים- קבוצת רודגס בפתח תקוה  

מאת משה קרונה                      )למלאת עשר שנים לקיומה(רודגס:מאמר 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

             1935,1937,1939:תאריך התיק.ש"ת,ז"תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

ז                   "ליל שימורים תרצ,4.בטאון שבועון המשק גליון מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           קרונה משה; קבוצת רודגס;     התיישבות 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

להווי ולביטוי חברים              :בטאון דפים- קבוצת רודגס בפתח תקוה  

ולאינפורמציה                                                         

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרצ-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

)          ט"תרצ(ז,ה-ד),ח"תרצ(ד"י,ב"י-ו,ד-א.בטאון דפים גליונות מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                        פרסום[דפים ; קבוצת רודגס;     התיישבות 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                          התיישבות על אדמת סלבנדי בפתח תקוה:[ישובים:  שם התיק 

ארגון ותיקים של הפועל המזרחי בפתח תקוה         .חברת מושב סלבנדי ב.א 

]                                   ארגון להתיישבות על אדמת סלבנדי.ג 

                                  1935-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                          "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מקום התיישבות[מושב סלבנדי ;     התיישבות 

;  אינטריליגטור דוד; תקנון; פרוטוקולים; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת יבנה                                           :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הקיבוץ הדתי             .משרדי הממשלה ג.הברית העולמית ב.א:התכתבות עם 

הסוכנות היהודית                                                   .ד 

                                  1970-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל           "תש-ח"תשכ,ו"תשט-ד"תשי,ו"תש-ה"תש,ג"תש,ד"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

               1934,1942,1945-1946,1953-1955,1968-1970:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; יבנה; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;           קפריסין- תורה ועבודה ; קפריסין- שארית הפליטה ; קפריסין;     יונג משה 

;       מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; בית אריה דוד;     באואר בנימין זאב 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת יבנה                                           :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

המשמרת הצעירה                    .המזרחי המרכז העולמי ב.א:התכתבות עם 

בטאון מבית                               . הפועל המזרחי בארץ ישראל.ג 

                                  1970-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

,       1934,1943,1954,1956,1960:תאריך התיק.ל"תש-ד"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

      1970                                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                יבנה; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

];                  המזרחי[המשמרת הצעירה ; תירוש יוסף; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת יבנה                                           :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם תנועת בני עקיבא מזכירות עולמית                            

                                  1970-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

-       1932,1938,1943,1951,1954:תאריך התיק.ל"תש-ג"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

      1970-1968,1966-1965,1961                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                    הפועל המזרחי בארץ ישראל; יבנה;     התיישבות 

;                  הפועל המזרחי בישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;   מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שפירא יוסף; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                         הכשרות 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת רמת השומרון מגד פרדס חנה                       :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

המזרחי המרכז העולמי                    .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                           .ג 

                                  1943-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                                            "תש-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; קבוצת רמת השומרון;     התיישבות 

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

];                ד והקבוץ הדתי"בח[הועדה לעלית הנוער הדתי;     אליאש אליהו יחיאל 

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

      14:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת רמת השומרון מגד פרדס חנה                       :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל בענייני תרבות וחינוך              

                                  1941-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תש-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת רמת השומרון;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת בארות יצחק                                     :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

מזכירות                   - הקבוץ הדתי .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם 

מזכירות עולמית                                        - בני עקיבא .ג 

                                  1969-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

,       ז"תשכ-ו"תשכ,א"תשכ-ז"תשי,ו"תשט-ד"תשי,א"תשי,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

         1944,1951,1954,1956-1961,1965-1966,1969:תאריך התיק.ט"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה; בארות יצחק;     התיישבות 

;                             שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת בארות יצחק                                     :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

,              1517,1519-1524,1581-1588.ידיעון בארות יצחק גליונות מס 

 .                                                          1597-1590

                                  1989-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.          1964,1987-1989:תאריך התיק.ט"תשמ,ז"תשמ,ד"תשכ:תאריך התיק:       הערות 

)        ט"תשמ,ז"תשמ(ידיעון בארות יצחק .ד"סדר ליל יום העצמאות תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                            פרסום[ידיעון בארות יצחק ; בארות יצחק;     התיישבות 

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אריה                                           :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

)                         שדה אליהו(ערידה,כפר יונה,חדרה:קבוצת אריה ב 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                              אליאש אליהו יחיאל;     קבוצת אריה 

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אריה                                           :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

שדה אליהו                                              - קבוצת אריה  

                                  1969-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

,              1940-1941,1943-1946,1948,1951.ט"תשכ-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

      1969-1964,1961-1960,1958,1956-1955                         ,

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;          קבוצת אריה; הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ;     הפועל המזרחי בישראל 

;           שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שדה אליהו  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

שדה אליהו                               - קבוצת אריה :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי        ,ח"דו,פרוטוקול:שדה אליהו- קבוצת אריה  

בארץ ישראל בענייני תרבות וחינוך                                      

                                  1941-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תש-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת אריה;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

];                   קבוץ[שדה אליהו ; המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

הברית                         .א:התכתבות עם.שדה אליהו:קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הפועל המזרחי בארץ ישראל             .המזרחי המרכז העולמי ג.העולמית ב 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                          .ד 

                                  1969-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

,        1940-1951,1954-1955,1957:תאריך התיק.ט"תשכ-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

      1969,1967-1964,1962                                         

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  קורץ משה אריה]; קבוץ[שדה אליהו ;     התיישבות 

;                    תירוש יוסף; קרונה משה;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

;              מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שויבר שלמה; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

בני עקיבא                     .א:התכתבות עם.שדה אליהו:קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

גרעין נצר             .חברת הנוער הדתי בשדה אליהו ג.מזכירות עולמית ב 

]                    עתון של שדה אליהו[שבלים.הגרעין הצרפתי ה.יששכר ד 

                                  1969-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט          "תשכ-ו"תשכ,ב"תשכ-ח"תשי,א"תשי,ט"תש,ה"תש-ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

          1943-1945,1948-1949,1951,1958-1962,1965-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[שדה אליהו ;     התיישבות 

];                       פרסום[שבלים ; חברת הנוער הדתי; גרוסמן דוד;     שפטיה דב 

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אמונים נחלת יהודה                              :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הברית העולמית                .הפועל המזרחי בארץ ישראל ב.א:התכתבות עם 

עלון לביטוי חברים ואינפורמציה קבוצת אמונים                           

                                  1946-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

,       1939,1941-1943:תאריך התיק.ו"תש,ד"תש-א"תש,ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

)         1943-ג"תש,1941-א"תש(עלון לביטוי חברים ואינפורמציה .1946 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת אמונים;     התיישבות 

;                    אליאש אליהו יחיאל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אמונים נחלת יהודה                              :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל בענייני תרבות וחינוך              

                                  1941-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תש-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת אמונים;     התיישבות 

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

ב                                     "קבוצת עין הנצי:קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הפועל            .המזרחי המרכז העולמי ג.הברית העולמית ב.א:התכתבות עם 

הקבוץ הדתי           .בני עקיבא מזכירות עולמית ה.המזרחי בארץ ישראל ד 

                                  1970-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

ל                     "תש-ו"תשכ,ד"תשכ,א"תשכ-ד"תשי,ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

                         1948,1954-1961,1964,1966-1970:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    צור יעקב; הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה]; קבוץ[ב "עין הנצי;     התיישבות 

;               הפועל המזרחי בישראל; המרכז העולמי- המזרחי ;     באואר בנימין זאב 

;       מזכירות- הקבוץ הדתי ; שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת עלומים                                         :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הרצליה                                         ,נתניה:קבוצת עלומים ב 

קבוץ עלומים בנגב                                                     

                                  1970-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

-       1941:תאריך התיק.ל"תש-ז"תשכ,ז"תש-ו"תש,ג"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

)       ו"תשכ(ע השלישית"ב' קב-ניב עלומים.1943,1946-1947,1967-1970 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];             קבוץ[עלומים ; הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת עלומים;     התיישבות 

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

הברית העולמית                       .א:התכתבות עם.סעד:קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

בני עקיבא         .הפועל המזרחי בארץ ישראל ד.המזרחי המרכז העולמי ג.ב 

בטאון עלים          . הקיבוץ הדתי.הסוכנות היהודית ו.מזכירות עולמית ה 

                                  1969-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תאריך       .ט"תשכ-ו"תשכ,ד"תשכ-ג"תשכ,א"תשכ-ד"תשי,א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)             ו"תשכ-ה"תשכ(עלים.1950,1954-1961,1963,1966-1969:התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;   באואר בנימין זאב; הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה]; קבוץ[סעד ;     התיישבות 

;                   שפירא יוסף; המרכז העולמי- המזרחי ; קרול אריה;     תירוש יוסף 

];                           פרסום[עלים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אברהם                                          :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם 

מכתבים שונים                                                         

                                  1946-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                                  "תש-ה"תש,ג"תש-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1935-1943,1945-1946:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; קבוצת אברהם;     התיישבות 

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                               קרונה משה;     אליאש אליהו יחיאל 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אברהם                                          :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל         ,סקירות,חות"דו,פרוטוקול:ענייני תרבות וחינוך 

המזרחי בארץ ישראל                                                    

                                  1941-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תש-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המרכז לתרבות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת אברהם;     התיישבות 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת אברהם                                         : קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

על יד פתח תקוה                  , גבעת עדה, כפר עציון: קבוצת אברהם ב 

קבוצת ביריה                                                          

                                  1947-           עד1937-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ח                                "תש-ד"תש, ב"תש-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                   1937,1939,1941-1947:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת אברהם;     התיישבות 

];        קבוץ[כפר עציון ; קבוצת ביריה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

לביא                                                 :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם בני עקיבא מזכירות עולמית                                  

                                  1969-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ט                         "תשכ,ז"תשכ-ו"תשכ,א"תשכ-ו"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                              1955-1961,1965-1967,1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[לביא ;     התיישבות 

;                                                                     גרוסמן דוד 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

לביא                                                 :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

הברית העולמית               .בני עקיבא מזכירות עולמית ב.א:התכתבות עם 

                                  1969-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

-        1954:תאריך התיק.ט"תשכ,ו"תשכ,א"תשכ,ו"תשט-ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

)       ו" תשכ155.מס(בתיק גם ידיעות לביא.1955,1961,1966,1968-1969 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[לביא ;     התיישבות 

;                          הנדלר אריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת משואות יצחק                                    :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

),               על יד פתח תקוה(גת רימון,ירושלים:קבוצת משואות יצחק ב 



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

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

                                                 

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

טירת צבי                                                  ,ה"כפר הרא 

                                  1950-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

              1944-1948,1950:תאריך התיק.י"תש,ח"תש-ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

)                         ה"תש-ב"תש(שלוש לקיומה - בתיק גם משואות  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת משואות יצחק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

עין צורים                                            :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

ההנהלה הציונית המדור הדתי              .הברית העולמית ב.א:התכתבות עם 

הפועל המזרחי בארץ ישראל                                           .ג 

                                  1969-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

,         1947,1949-1950,1954-1955,1957-1958.ל"תש-ז"תש:תאריך התיק:       הערות 

      1969,1966-1964,1961-1960                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מז"הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה]; קבוץ[עין צורים ;     התיישבות 

;     הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המדור הדתי-     ההנהלה הציונית בארץ ישראל  

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

עין צורים                                            :קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

התכתבות עם בני עקיבא מזכירות עולמית                                  

                                  1969-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

ל                          "תש,ח"תשכ-ו"תשכ,א"תשכ-ו"תשט:תאריך התיק:       הערות 

                              1955-1961,1966,1968-1969:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[עין צורים ;     התיישבות 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8602: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת יהודה אריה                                       :קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל                                   

                                  1928-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                               "תרפ-ו"תרפ,ד"תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1922-1923,1925-1928:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                                                               קבוצת יהודה אריה 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת יהודה אריה                                       :קבוצות הכשרה:  שם התיק 

התכתבות בין הפועל המזרחי         ,התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל 

וההנהלה הציונית בארץ ישראל                                           

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

טח                                          "תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1925-1929:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת יהודה אריה;     התיישבות 

;            ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8630: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

קבוצת ידי משה                                          :קבוצות הכשרה:  שם התיק 

המזרחי המרכז העולמי          .הפועל המזרחי בארץ ישראל ב.א:התכתבות עם 

י             "התכתבות בין הפועל המזרחי בארץ ישראל להנהלה הציונית בא 

                                  1928-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "תרפ-ה"תרפ,ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1922,1925-1928:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת ידי משה;     התיישבות 



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

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

                                                 

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

;                                 פתח תקוה; סניפים-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                המרכז העולמי- המזרחי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                      ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                       קבוצות הכשרה,קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

,          קיבוץ עובדיה,מעלה גלבוע,קבוצת זיפזיף,פרדס חנה- קבוצת מגד  

קבוצת התחיה               ,הקבוצה המאוחדת של הפועל המזרחי בארץ ישראל 

                                  1968-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח         "תשכ,ח"תש-ז"תש,ז"תרצ-ד"תרצ,ח"תרפ-ו"תרפ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

               1924-1928,1934,1936-1937,1947-1948,1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];         קבוצת עבודה[קבוצת זיפזיף ; תנועת תורה ועבודה; קבוצת מגד;     התיישבות 

;       י"הקבוצה המאוחדת של הפועל המזרחי בא; קיבוץ עובדיה]; קבוץ[    מעלה גלבוע  

;                                                   קבוצת תחייה;     קבוצת התחיה 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

שלוחות                                 ,קבוצת שלוחות:קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

המזרחי המרכז העולמי          .הפועל המזרחי בארץ ישראל ב.א:התכתבות עם 

מזכירות עולמית         -בני עקיבא.המדור הדתי ד-י"ההנהלה הציונית בא.ג 

                                  1969-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

-     ו"תשכ,ד"תשכ,א"תשכ-ו"תשט,ט"תש-ח"תש,ו"תש,ד"תש-ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

              1942-1948,1955-1961,1964,1966-1969:תאריך התיק.ט"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קבוץ[שלוחות ; קבוצת שלוחות;     התיישבות 

;   הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

שלוחות                                 ,קבוצת שלוחות:קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

התכתבות עם הפועל המזרחי בארץ ישראל בענייני תרבות וחינוך              

                                  1951-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

א                                       "תשי,ב"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1941,1951:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קבוץ[שלוחות ; קבוצת שלוחות;     התיישבות 

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

התכתבות עם סניף הפועל המזרחי                       :[קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

קבוצת החקלאות המרכזית        ]רביה,בנימינה:בזכרון יעקב על התיישבות ב 

קבוצת עזרא                                        ,קבוצת עמק הארזים, 

                                  1931-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                               "תרצ-ז"תרפ,ד"תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1922-1923,1927-1931:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     התיישבות 

;                  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; בנימינה;     זכרון יעקב 

];       עזרה להתיישבות[חברת עזרא ]; המזרחי-התיישבות מושבית[    קבוצת עמק הארזים 

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

      16:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

]                                  קיבוץ השומר הצעיר[נחשון ,חפץ חיים 

                                  1968-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                           "תשכ,ג"תש-ב"תש,ט"תרצ-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1938-1939,1942,1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    ברוכי יהושע]; קיבוץ[חפץ חיים ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8666: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

]                                           כפר עציון- קבוצת אברהם [ 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                             "תש,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1944,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    התיישבות]; קבוץ[כפר עציון ;     קבוצת אברהם 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                              החברה להתיישבות האלף[ 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תרצ-א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; החברה להתיישבות האלף;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

]                                            כפר פינס- קבוצת אברהם [ 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת,ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1938,1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                     מושב[כפר פינס ; קבוצת אברהם;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

]                                                 חדרה- קבוצת אריה [ 



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

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

                                                 

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

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרצ-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     קרן קיימת לישראל; קבוצת אריה;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

]                                                      קבוצת אמונים[ 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                              "תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת אמונים;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                         כפר אוריה[ 

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת כפר אוריה;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         כפר אברהם[ 

                                  1971-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

א                                  "תשל,ה"תש,ש"ת-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1939-1940,1945,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               עמינוח נחמיה צבי]; מושב[כפר אברהם ;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                        בארות יצחק[ 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           תירוש יוסף; בארות יצחק;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                          בית הגדי[ 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                  מושב[בית הגדי ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                           פתח תקוה- קבוצת ברוריה [ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1927- ח "תרפ:[תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       קבוצת ברוריה- משק הפועלות ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                              גן מגד- משק הפועלות [ 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; גן מגד- משק הפועלות ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         כפר גדעון[ 

                                  1949-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תש],ו"תרפ:[תאריך התיק:       הערות 

                                           1949],1925:[תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                 מושב[כפר גדעון ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

]                                   קבוצת הדיג,כנרת- קבוצת הדייגים :  [שם התיק 

                                  1940-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                 "ת,ט"תרפ,ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1925-1928,1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];                         הפועל המזרחי[קבוצת הדיג ; קבוצת הדייגים;     התיישבות 

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

      1:             מספר מיכל004:                   מספר יחידה8699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                       קבוצת דגניה[ 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      קבוצת דגניה;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                          כפר דרום[ 

                                  1958-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "תשי-ז"תשי,ב"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1952,1956-1958:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 באואר בנימין זאב; קבוצת כפר דרום;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                          נחלת יעקב- ב "קבוצת הנצי[ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     ב"קבוצת הנצי;     התיישבות 



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

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

                                                 

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

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         ה"כפר הרא[ 

                                  1971-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

ב                "תשל,ח"תשי,ד"תשי,ה"תש-ד"תש,א"תש-ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                    1937-1941,1944-1945,1954,1958,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    קויפמן יצחק]; מושב[ה "כפר הרא;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                           וני'סרג- ארגון הזורעים [ 

                                  1941-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                              "תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הזורעים- ארגון להתיישבות שיתופית ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        מושב זרחיה[ 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                     מושב[זרחיה ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8712: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        מושב חיטין[ 

                                  1931-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                "תרצ-ץ"תר,ז"תרפ-ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                              1924-1925,1927,1930-1931:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מושב[כפר חיטין ;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                     קבוץ חפץ חיים[ 

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                       "תש,ה"תש,ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1939,1945-1947:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הפועל המזרחי בארץ ישראל]; קיבוץ[חפץ חיים ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                          מושב חמד[ 

                                  1966-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ז                                      "תשכ,ך"תש-ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1959-1960,1966:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מושב[חמד ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8715: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        כפר חסידים[ 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תרצ-א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מושב[כפר חסידים ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                   קבוצת חרות חרות[ 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת חרות חרות;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                    קבוצת טירת צבי[ 

                                  1970-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

א            "תשל,ב"תשכ,ח"תשי,ו"תש,ד"תש,א"תש-ש"ת,ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

               1938,1940-1941,1943,1946,1958,1961,1970:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הפועל המזרחי בארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל]; קבוץ[טירת צבי ;     התיישבות 

;                         הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     קיבוץ סלבקוב 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         מושב ינון[ 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשל:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                      מושב[ינון ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                        קבוצת יבנה[ 

                                  1963-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                "תשכ,ך"תש,ח"תשי-ז"תשי,ג"תשי,ח"תש,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1944,1948,1953,1957-1958,1960,1963:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  באואר בנימין זאב; הפועל המזרחי בארץ ישראל; יבנה;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                          כפר יעבץ[ 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מושב[כפר יעבץ ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                         רחובות- קבוצת יהודה אריה [ 
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    66- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

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

                                  1928-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת יהודה אריה;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                        קבוצת לביא[ 

                                  1965-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ה                          "תשכ,ב"תשכ,ך"תש,ח"תשי-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                   1956-1959,1961,1965:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    באואר בנימין זאב]; קבוץ[לביא ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                          התיישבות על אדמת סלבנדי בפתח תקוה:[ישובים:  שם התיק 

ארגון ותיקים של הפועל המזרחי בפתח תקוה         .חברת מושב סלבנדי ב.א 

]                                   ארגון להתיישבות על אדמת סלבנדי.ג 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל]; מקום התיישבות[מושב סלבנדי ;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                              ארגון להתיישבות שיתופית- מצפה הגליל [ 

                                  1942-           עד1941-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

.                                            ב"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הפועל המזרחי בארץ ישראל; מצפה הגליל- ארגון להתיישבות שיתופית ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                       ל"קבוצת מהר[ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ההנהלה הציונית בארץ ישראל; ל"קבוצת מהר;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        מושב מירון[ 

                                  1958-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                      "תשי-ז"תשי,ט"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ]; מושב[מירון ;     התיישבות 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                       משואות יצחק[ 

                                  1962-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תשכ,ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                             1957,1962:תאריך התיק 
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    68- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   הפועל המזרחי בישראל]; מושב שיתופי[משואות יצחק ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         כפר מימון[ 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    שחור בנימין]; מושב[כפר מימון ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                      קבוצת משואות[ 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת משואות יצחק;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                              ארגון להתיישבות שיתופית- משמר הגליל [ 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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    69- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

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

;    הפועל המזרחי בארץ ישראל; משמר הגליל- ארגון להתיישבות שיתופית ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                      קיבוץ מרחביה[ 

                                  1950-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

א                             "תשי-ט"תש,ג"תש,ש"ת-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                              1938-1940,1943,1949-1950:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                תנועת תורה ועבודה]; קיבוץ[מרחביה ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        מושב נחלים[ 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

י                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                     מושב[נחלים ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                  קבוצת נאות מרדכי[ 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; נאות מרדכי;     התיישבות 

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

                                                 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         נחלת יעקב[ 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                              מושב[כפר חסידים ]; ישוב[נחלת יעקב ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                  כוסלובקיה בהתיישבות'קליטת עולי צ[ 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    כוסלובקיה'יהודי צ; קליטת עליה;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                        ב"עין הנצי[ 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קויפמן יצחק; באואר בנימין זאב]; קבוץ[ב "עין הנצי;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 
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    71- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

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

]                                                         קבוצת סעד[ 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     באואר בנימין זאב]; קבוץ[סעד ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                 של הפועל המזרחי בכפר סבא' ארגון א[ 

                                  1932-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                     "תרצ,ח"תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1927-1928,1932:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                             הפועל המזרחי[למושב עובדים ' ארגון א;     התיישבות 

;   כפר סבא; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         מושב עלמה[ 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הפועל המזרחי בישראל]; מושב[עלמה ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                   קיבוץ עין צורים[ 
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    72- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

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

                                  1971-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשל,ח"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                             1958,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               באואר בנימין זאב]; קבוץ[עין צורים ;     התיישבות 

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                             עתלית[ 

                                  1932-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ג                                      "תרצ-ב"תרצ,ץ"תר:תאריך התיק:       הערות 

                                             1930,1932:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; עתלית;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                           קיבוץ פועלי אגודת ישראל[ 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                פועלי אגודת ישראל;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                               ה בפתח תקוה'אדמת פג[ 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         פתח תקוה;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                   בית שאן- פרונה [ 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                       התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                          כפר פינס[ 

                                  1983-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

ג                          "תשמ,ד"תשי,ג"תש,ט"תרצ,ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                         1937,1939,1943,1953-1954,1983:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                  מושב[כפר פינס ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        מושב צפריה[ 

                                  1960-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ך                                            "תש,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                             1954,1960:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הפועל המזרחי בישראל]; מושב[צפריה ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

סקירה כללית על מצב           ,קיבוץ קוסוב,בני ברק- קבוצת רבי עקיבא [ 

]                                         כוסלובקיה'קבוצות ההכשרה בצ 

                                  1945-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה                                "תש,ג"תרצ,ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1925,1927,1933,1945:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; קיבוץ קוסוב; קבוצת רבי עקיבא;     התיישבות 

;                                                                כוסלובקיה'    צ 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                 קבוצת רמת השומרון[ 

                                  1941-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

א                                            "תש-ט"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הפועל המזרחי בארץ ישראל; קבוצת רמת השומרון;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                     מושב רמת פנקס[ 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מסמך אחד בלבד ובו רשימת ספרים שנתקבלו     . ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

.                                       במתנה עבור ספרית רמת פנקס 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         רמת פנקס;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                     מושב שדה יעקב[ 

                                  1953-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ד                           "תשי,ט"תש,א"תש-ט"תרצ,ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                              1937,1939-1940,1949,1953:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מושב[שדה יעקב ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         שיך אבריק[ 

                                  1933-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תרצ-ח"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; שיך אבריק;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                            פתח תקוה- קבוצת שמואל [ 

ז     "תרפ- ג "כסלו תרפ-קבוצת שמואל פעלה ב.שנות העשרים:תאריך התיק:       הערות 

.                   בתיק מסמך אחד בלבד באידיש).1927 - 1922דצמבר ( 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                                                      קבוצת שמואל;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                               רחובות- ל "קבוצת שח[ 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ב"תרצ-א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ל"קבוצת שח;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                            שלוחות[ 

                                  1968-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

ח                     "תשכ-ז"תשכ,ט"תשי-ו"תשט,ח"תש,ג"תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1942,1948,1955,1957-1959,1967-1968:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  באואר בנימין זאב]; קבוץ[שלוחות ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                         שדה אליהו[ 

                                  1957-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ח                                            "תשי,ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1944,1957:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; קבוץ[שדה אליהו ;     התיישבות 



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

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

                                                 

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

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                     מושב שדה אילן[ 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשט-ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ]; מושב[שדה אילן ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                           קיבוץ השומר הדתי- שמיר [ 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תשמ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                              הקיבוץ הארצי[שמיר ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                        מושב תקומה[ 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                 "תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                                     מושב[תקומה ;     התיישבות 

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

      18:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

]         שעלבים(?),קבוצת הפועל המזרחי,קבוצת טירת שלום:קבוצות שונות[ 

                                  1971-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                   א"תשל,ד"תשי:תאריך התיק.א"תשל,ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

).               1936(ז"קבוצת טירת שלום בנס ציונה הוקמה בתשרי תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שעלבים; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת טירת שלום;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                       מחנה משואה [ 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                סקורניק אהרן]; מעברת עולים[משואה ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                            שלהביה[ 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                           שלהביה;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                          חיפה,נחמיה- קבוצת הנוער [ 



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

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

                                                 

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

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                               קבוצת נוער[נחמיה ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                              פרדס חנה- קבוצת מגד [ 

                                  1936-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                     "תרצ-ו"תרצ,א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        קבוצת מגד; שטוב דוד; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                          פתח תקוה- קבוצת ירושלים [ 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

.         ל פעלה בשנות העשרים"הקבוצה הנ].1926- ו "תרפ:[תאריך התיק:       הערות 

.     ו"מכאן למדים שהכוונה לשנת תרפ'.אב ו-ו מ"ט:במסמך כתוב התאריך 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

');                                               ב(קבוצת ירושלים ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                       ראשון לציון- קבוצת ירושלים [ 

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

.                                            1925,1927:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

');                                               א(קבוצת ירושלים ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                            מנחמיה- ארגון ירושלים [ 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                   "ת:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                ירושלים- ארגון להתיישבות שיתופית ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                  חדרה- קבוצת צבי [ 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת צבי;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                 קבוצת חבצלת השרון[ 

                                  1924-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;          קבוצת חבצלת השרון; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                       קבוצת קדימה[ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      קבוצת קדימה;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                           בנימינה[ 

אין תאריך                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          בנימינה;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

}                                            כפר פינס- קבוצת אברהם [ 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                             "ת-ח"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת אברהם;     התיישבות 

;                                                              אליאש אליהו יחיאל 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8940: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                    קיבוצים וקבוצות:  שם התיק 

]                                        פתח תקוה- קבוצת בני עקיבא [ 

                                  1933-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תרצ-ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פתח תקוה- קבוצת בני עקיבא ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                     פתח תקוה' - ארגון אינטנסיבי ב[ 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ד                                           "תרצ-ג"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי ב;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                      ארגון העובדים החקלאים הדתיים[ 

.                        מוסדות הארגון,בתיק מתוארים תפקידי הארגון:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ארגון העובדים החקלאים של הפועל המזרחי;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                ארגון בנתיב המולדת[ 



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

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

                                                 

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

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                  "תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           בנתיב המולדת- ארגון להתיישבות שיתופית ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                                         גבעת חיים[ 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       שיך אבריק; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; גבעת חיים;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי[ 

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ו                                "תשכ-ה"תשכ,ג"תשכ-ך"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי;     התיישבות 

;                                      ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                פתח תקוה- למשק אינטנסיבי ' ארגון א[ 

                                  1935-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ו                                     "תרצ,ב"תרצ-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                        1929-1931,1935:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי א;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

רכישת אדמות עבור ישובים וארגוני התיישבות                             

                                  1934-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ה                                     "תרצ,ג"תרצ-ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קרן קיימת לישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;        גבעת חיים]; הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי א; שיך אבריק;     נחלת השבים 

;                                                   רכישת קרקעות; ל"    קבוצת שח 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

רכישת קרקעות וחלוקתן                                                 

                                  1933-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                     "תרצ-ט"תרפ,ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1927-1929,1931-1933:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קרן קיימת לישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                                                   רכישת קרקעות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

פתח תקוה                                                - ה 'אדמת פג 

                                  1928-           עד1925-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                        פתח תקוה;     ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה8994: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

התכתבות בין הפועל המזרחי לקרן קיימת לישראל בדבר רכישת              [ 

]                                                             קרקעות 

                                  1938-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ט                   "תרצ,ד"תרצ-א"תרצ,ט"תרפ-ז"תרפ,ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                         1923,1927,1929,1931-1934,1938:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קבוצת חרות חרות; חבר הקבוצות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                     קרן קיימת לישראל; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                        רכישת קרקעות; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                  קבוצת המשק הזעיר[ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

]                                        1927- ח "תרפ:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                       התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                  חברת מנוחה ונחלה[ 



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

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

                                                 

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

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הפועל המזרחי בארץ ישראל]; המזרחי-חברת התיישבות[חברת מנוחה ונחלה ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                            התכתבות עם חברת הכשרת הישוב בארץ ישראל[ 

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1925,1929:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל; חברת הכשרת הישוב בארץ ישראל;     התיישבות 

;                         רכישת קרקעות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9010: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                       קבוצת גאולה[ 

]                                         שנות העשרים:[תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      קבוצת גאולה;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                        חברת גאולה[ 

                                  1928-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                     "תרפ,ז"תרפ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1924,1927,1928:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              הפועל המזרחי בארץ ישראל]; חברת התיישבות[חברת גאולה ;     התיישבות 

;                         רכישת קרקעות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                      חברת בית וגן[ 

]                                       שנות השלושים: [תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                     חברת התיישבות[חברת בית וגן ;     התיישבות 

;                         רכישת קרקעות; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                    אגודת המתנחלים[ 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרצ-ד"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 חברת התיישבות[אגודת המתנחלים ; רדלר פלדמן יהושע;     התיישבות 

;              הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                                   רכישת קרקעות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                          משא ומתן על רכישת קרקעות[ 

                                  1934-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                     "תרצ-ו"תרפ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;               הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; רכישת קרקעות;     התיישבות 

];     הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי א; שטרוק הרמן;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                            טלר יהודה צבי;     קרן קיימת לישראל 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              קיבוצים קבוצות,ישובים:  שם התיק 

]                             כללי- מושבים וקיבוצים [התיישבות כללית  

                                  1938-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                   "תרצ-ז"תרצ,א"תרצ,ט"תרפ,ז"תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                         1925-1927,1929-1930,1937-1938:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; קבוץ[טירת צבי ; שנת שמיטה; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

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

      19:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              קיבוצים קבוצות,ישובים:  שם התיק 

המושבים                                              ,רשימות הקבוצות 

                                  1978-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                    "תשל,ב"תשכ,ט"תש,ט"תרצ,ז"תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                         1936-1937,1939,1949,1962,1978:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קרן קיימת לישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;          הקבוץ הדתי]; לפני המדינה[קבוצות - הקבוץ הדתי ;     מושבי הפועל המזרחי 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

שמות הישובים                                                         

                                  1935-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                      "תרצ-ג"תרצ,ץ"תר:תאריך התיק:       הערות 

                                        1929,1932-1935:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

];               מושב[כפר פינס ]; מושב[כפר יעבץ ; קרן קיימת לישראל;     התיישבות 

;    הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מושב[ה "כפר הרא]; מושב[    שדה יעקב  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מועמדים להתיישבות                                                   :  שם התיק 

                                  1930-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

ץ                    "תר-ט"תרפ,ז"תרפ-ה"תרפ,ג"תרפ-ב"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1922-1927,1929-1930:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                            התכתבות- המרכז החקלאי של הפועל המזרחי [ 

                                  1939-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                     "תרצ,ג"תרצ,ד"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                   1924,1933,1938-1939:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

]                                                      תלונות חברים:  [שם התיק 

                                  1933-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ד              "תרצ,א"תרצ-ץ"תר,ח"תרפ-ו"תרפ,ד"תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                    1922-1923,1926-1928,1930-1931,1933:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                             הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                     המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

התכתבות בין הפועל המזרחי וההנהלה הציונית בארץ                      :  [שם התיק 

]                                             ישראל על קבוצות ההכשרה 

                                  1929-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                           "תרפ-ג"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;         קבוצת הדייגים; קבוצת ברוריה- משק הפועלות ;     קבוצות הכשרה בארץ ישראל 

;  א"קבוצת הגר; קבוצת התחיה'); ב(קבוצת ירושלים ; קבוצת בנימין;     קבוצת ידי משה 

;                                                                ל"    קבוצת מהר 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

סקירות                      ,החלטות,הוראות:ההנהלה הציונית בארץ ישראל:  שם התיק 

ותקציבים עבור הישובים הדתיים בארץ ישראל                              

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1925,1927:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ההנהלה הציונית בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;      א"קבוצת הגר; קבוצת התחיה'); ב(קבוצת ירושלים ;     קבוצות הכשרה בארץ ישראל 

;             ל"קבוצת מהר; קבוצת יהודה אריה; קבוצת רבנו בחיי; ין'    קבוצת וולוז 

;                                קבוצת יהושע; קבוצת ידי משה;     קבוצת רבי עקיבא 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9060: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                יוצא/ התכתבות נכנס - המרכז החקלאי [ 

                                  1963-           עד1925-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

,         ו"תש-ד"תש,א"תש-ח"תרצ,ו"תרצ,ב"תרצ,ז"תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

ג                                "תשכ-ז"תשי,ד"תשי-ב"תשי,י"תש-ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                      ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                                     המרכז לתרבות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9061: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

,              סקירות,חוזרים,חות"דו,פרוטוקולים,תקנון- המרכז החקלאי [ 

]                                                     תקציבים,החלטות 

                                  1959-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

ח     "תש,ג"תש-ש"ת,ו"תרצ-ה"תרצ,ג"תרצ,ג"תרצ,ז"תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

ט                                               "תשי,ג"תשי-ב"תשי, 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               פרוטוקולים; המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

]                                               עזתה- מועצה אזורית :  [שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                 "תשט:תאריך התיק:       הערות 

בתיק שני מסמכים בדבר בקשה להקמת ישיבה חקלאית באזור                

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל]; מועצה אזורית[עזתה ;     התיישבות 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

]                                               שפיר- מועצה אזורית :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תשט-ד"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ]; מועצה אזורית[שפיר ;     התיישבות 

;                                               הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

]                                               שפיר- מועצה אזורית :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשכ,ט"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שפירא יוסף; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; מועצה אזורית[שפיר ;     התיישבות 

];                                                  מושב שיתופי[    משואות יצחק  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                        א"חברת פיק[ 

                                  1945-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

ה                                       "תש,ב"תרצ-ץ"תר:תאריך התיק:       הערות 

                                        1930-1931,1945:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                שפירא ישעיהו; י"חברה להתיישבות היהודים בא- א "פיק;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                               יוצא/ התכתבות נכנס - איגוד המושבים [ 

                                  1971-           עד1940-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

,       ו"תשט-ג"תשי,א"תשי-י"תש,ח"תש,ה"תש,ג"תש,א"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

.                                   ב"תשל-א"תשל,ט"תשכ,ז"תשכ-ז"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים;     התיישבות 

;        הועד הפועל- הפועל המזרחי בישראל ; ועדת הבקורת-     הפועל המזרחי בישראל  

];                 מושב[חמד ; המרכז העולמי- המזרחי ; קויפמן יצחק;     תירוש יוסף 

;   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ביסטריצר יצחק]; מעברת עולים[    משואה  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                          המזכירות- הקיבוץ המאוחד [ 

                                  1956-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

,     1936-1938,1943:תאריך התיק.ז"תשט,ג"תש,ט"תרצ-ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

בתיק בקשות של הפועל המזרחי לקבלת פרסומים מהקיבוץ המאוחד     .1956 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                                       הקיבוץ הדתי[ 

                                  1982-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

-        ז"תשט,ג"תשי-ב"תשי,ט"תש,ז"תש-ט"תרצ,ג"תרצ-ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

ג                              "תשמ,ג"תשל,א"תשל,ו"תשכ-ה"תשכ,ט"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 מזכירות- הקבוץ הדתי ; הקבוץ הדתי;     התיישבות 

;        המרכז העולמי- המזרחי ; תירוש יוסף; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                     הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     באואר בנימין זאב 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                            גרעין קיבוצי של חלוצי בני עקיבא רומניה[ 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ט                                        "תש,ה"תש-ד"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1944,1948:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                        קבוץ[כפר עציון ; גרעינים;     התיישבות 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                            פתח תקוה- א "קבוצת הגר[ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הפועל המזרחי בארץ ישראל; א"קבוצת הגר;     התיישבות 

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                             אחוזה סיר הרברט סמואל[ 

                                  1933-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תרצ,ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1927,1933:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

];                                      אגודה שיתופית[    אחוזה סיר הרברט סמואל  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

]        התכתבות של אליצור עם טירת צבי ועם ארגונים להתיישבות מושבית[ 

                                  1942-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

ב                                      "תש-ט"תרצ,ז"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1937,1939-1942:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                     קבוץ[טירת צבי ; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     התיישבות 

';                         ארגון חקלאי ג]; הפועל המזרחי[אלומה -     ארגון חקלאי  

; מצפה הגליל- ארגון להתיישבות שיתופית ; משמר הגליל-     ארגון להתיישבות שיתופית  

;        בכורים- ארגון להתיישבות שיתופית ; הזורעים-     ארגון להתיישבות שיתופית  

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

      20:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

התכתבות בין הברית העולמית והקיבוץ הדתי בענייני שליחות לחוץ         [ 

]                                                               לארץ 

                                  1955-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                     "תשט,ב"תשי-א"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                        1951-1952,1955:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        קבוץ[לביא ; הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה; הקבוץ הדתי;     התיישבות 

;   שליחים; הנדלר אריה; באואר בנימין זאב; המרכז החקלאי-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                    בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                              קבוצות וקיבוצים,מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                  קרן היסוד וההתיישבות הדתית,קבוצות של הקיבוץ הדתי[ 

                                  1971-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

א           "תשל,ג"תשכ-ב"תשכ,ט"תשי,ז"תש-ו"תש,ד"תש-א"תש:תאריך התיק:       הערות 

                    1940,1942-1947,1959,1962-1963,1971:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      פרסום[מענית ]; קבוץ[טירת צבי ; קבוצת אברהם;     התיישבות 

;                            קרן היסוד; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                           יבנה 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                              אגוד למען תוצרת הארץ[ 

                                  1947-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

ז                                    "תש-ו"תש,ב"תש-ש"ת:תאריך התיק:       הערות 

                                   1939-1942,1946-1947:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קבוצת רודגס; איגוד למען תוצרת הארץ;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

הפועל המזרחי            .הקבוץ הדתי ב.א:התכתבות של הברית העולמית עם[ 

]                                                           משכנות.ג 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

ב                                            "תשי-י"תש:תאריך התיק:       הערות 

                                             1950-1951:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               המרכז החקלאי- הפועל המזרחי בישראל ;     התיישבות 

;                          הנדלר אריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         באואר בנימין זאב;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

];         קבוץ[לביא ]; קבוץ[שלוחות ; יבנה; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

];             קבוץ[טירת צבי ]; מושב[כפר דרום ]; קבוץ[סעד ]; קבוץ[    שדה אליהו  

;           מרכז הקואופרציה- הפועל המזרחי בישראל ; שליחים]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

;                  מזכירות- הקבוץ הדתי ; תירוש יוסף]; מוסד חינוכי[    נוה עמיאל  

;                                           חברה ליסוד שכונות דתיות-     משכנות  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                    ידיעון איגוד המושבים- פרסומים [ 

                                  1982-           עד1965-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

ג     "תשמ)-1965(ה"תשכ:בתיק פרסומים של ידיעון איגוד המושבים בשנים:       הערות 

לא רציף                                                 ) - 1982( 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ידיעון איגוד המושבים; הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

מוסדות וארגונים שונים                                               :  שם התיק 

]                                                         קבוצת מרץ[ 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                 "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                           קבוצת עבודה- הפועל המזרחי [קבוצת מרץ ;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                     קבוצות,קיבוצים:  שם התיק 

]                                                       קיבוץ רודגס[ 

                                  1939-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                "תרצ,ז"תרצ,ג"תרצ-ץ"תר:תאריך התיק:       הערות 

                                   1930-1933,1937,1939:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קרן קיימת לישראל; קבוצת רודגס;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                             ישובים:  שם התיק 

]                                      באר יעקב- חברי הפועל המזרחי [ 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ב                                           "תרצ-א"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; באר יעקב;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                קבוצת הסתת, ן"קבוצת רמב- נוה יעקב [ 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               ן"קבוצת רמב; הכפר העברי- נוה יעקב ;     התיישבות 

];                                    קבוצת עבודה- הפועל המזרחי [    קבוצת הסתת  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                       קבוצת חתם סופר, קבוצת יהושע[ 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                קבוצת יהושע; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

;                                                                 קבוצת חתם סופר 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                                     קבוצת ידי משה[ 

                                  1925-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1955: פתוח לעיון בשנת 

ו                                           "תרפ-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ההנהלה הציונית בארץ ישראל; קבוצת ידי משה;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                              מוסדות וארגונים שונים:  שם התיק 

]                                     מועצת הפועלות של הפועל המזרחי[ 

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                       "ת-ח"תרצ,ו"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1936,1938-1940:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ברקמן רחל; מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                      זכרון יעקב- קבוצת רבנו בחיי , ין'קבוצת וולוז[ 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                           "תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                             1927-1928:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קבוצת רבנו בחיי; ין'קבוצת וולוז;     התיישבות 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                      זכרון יעקב- קבוצת רבנו בחיי [ 

                                  1930-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תרצ,ט"תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1926-1928,1930:תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; קבוצת רבנו בחיי;     התיישבות 

;                                                      ההנהלה הציונית בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                            פתח תקוה- קבוצת התחיה [ 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                 "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ההנהלה הציונית בארץ ישראל; קבוצת התחיה;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

:                                                       קבוצות הכשרה:  שם התיק 

]                                           פתח תקוה- קבוצת בנימין [ 

                                  1931-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                     "תרצ,ז"תרפ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                        1925,1927,1931:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                     קבוצת בנימין;     התיישבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

נספח פרסומים                                                        :  שם התיק 

                                  1957-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                              ארץ ישראל- המזרחי ]; מושב[שדה יעקב ;     התיישבות 

];     מושב[כפר אברהם ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ברית פקוח לקואופרציה החקלאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל004:                   מספר יחידה9212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00000:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ההתיישבות הדתית בארץ ישראל                                          : שם יחידה 

נספח פרסומים                                                        :  שם התיק 

                                  1995-           עד1988-         תאריך התיק מ 

.                                בתיק גם דפי מידע של קיבוץ שלוחות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פרסומים]; פרסום[בטירה ]; קבוץ[טירת צבי ]; קבוץ[שלוחות ;     התיישבות 

;                                                             אוניברסיטת בר אילן 

--------------------------------------------------------------------------------

                                              290: כ פריטים"סה 

                                             74.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              290:   כ מלאי"סה 




