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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    700   מי    

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10256: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ההנהלה הראשית של הברית                          - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

.                                                פרוטוקולים, העולמית 

                                  1939-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,            ט"תרפ-ז"תרפ - 1939, 1930-1932, 1927-1929: תאריך התיק:       הערות 

.         ח"ו אלול תרפ-ג, ועידת דנציג- המזרחי . ט"תרצ, ב"תרצ-צ"תר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קרן קיימת לישראל; שפירא משה חיים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           פולין- צעירי מזרחי ; ברלין מאיר; רדלר פלדמן יהושע;     נייפלד אלימלך 

;         י-הועידה העולמית ה- המזרחי ; המרכז העולמי- המזרחי ;     קסטנבוים אברהם 

;              פרוטוקולים; שרגאי שלמה זלמן; יהודי תימן;     בני עקיבא בארץ ישראל 

;                           לנדאו שמואל חיים]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10259: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ההנהלה הראשית של הברית העולמית                  - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1939-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                 "תרצ-ו"תרצ, ג"תרצ - 1936-1939, 1923: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ג-הועידה העולמית ה- תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       שרגאי שלמה זלמן; קרן קיימת לישראל; המרכז העולמי- המזרחי ;     פרוטוקולים 

;                           נייפלד אלימלך; טכורש כתריאל פישל;     שפירא משה חיים 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10260: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים                         - ההנהלה הראשית של הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1949-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

,        א"תש-ש"ת, ט"תרצ - 1947-1949, 1940-1941, 1939: תאריך התיק:       הערות 

ט                                                        "תש-ז"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;    יהודי צפון אפריקה; נייפלד אלימלך; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; השומר הדתי;     פרוטוקולים 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10261: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   יהודי ארצות הברית; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   טכורש כתריאל פישל; סנהדראי טובה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                        גורן שלמה; אונא משה; שרגאי שלמה זלמן;     קורץ משה אריה 

;               ל"צה; הרבנות הצבאית; פרוטוקולים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                                          יהודי צפון אפריקה;     שפירא משה חיים 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10262: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים                         - ההנהלה הראשית של הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1957-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יהודי צפון אפריקה; פרוטוקולים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          כג-הקונגרס הציוני ה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צרפת;     קליטת עליה 

;      יהודי ארצות הברית; גואלמן אלעזר; נייפלד אלימלך; המרכז העולמי-     המזרחי  

;            ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; ארגון נשים מזרחי-     אמן  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10263: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קליטת עליה; פולין- צעירי מזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                    הפועל המזרחי בארץ ישראל;     שפירא משה חיים 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10264: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                              - ההנהלה הראשית ירושלים :  שם התיק 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            תנועת נוער[נוער המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                     פרסום[נתיבה ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     שפירא משה חיים 

];   הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; פולין- צעירי מזרחי ; טו-    הקונגרס הציוני ה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10265: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ח                       "תרפ, ד"תרצ - 1938-1939, 1934: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          לנדאו שמואל חיים; קליטת עליה; שיך אבריק]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

;                              פולין- החלוץ המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10268: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הנחיות                                      , חוזרים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];      הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   הפועל המזרחי בארץ ישראל]; תנועת נוער[נוער המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

; שרגאי שלמה זלמן; שפירא משה חיים; ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ;     ברלין מאיר 

;                                                        פולין-     צעירי מזרחי  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10270: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1930-           עד1929-         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[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   המרכז העולמי- המזרחי ; קרן קיימת לישראל; טז-הקונגרס הציוני ה;     סרטיפיקטים 

;    מצעים; תנועת תורה ועבודה; שרגאי שלמה זלמן; לנדאו שמואל חיים;     ברלין מאיר 

;         ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; המרכז העולמי-     הפועל המזרחי  

;                                                                      שיך אבריק 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10272: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הנחיות                             , חוזרים, ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;              תקציב; הפועל המזרחי בארץ ישראל; סרטיפיקטים;     תנועת תורה ועבודה 

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10273: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

];      הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; קליטת עליה; שרגאי שלמה זלמן; יהודי עירק; קרן קיימת לישראל; חוקה;     שיך אבריק 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10274: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הוראות                                     , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  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; קליטת עליה; סרטיפיקטים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            ל"קבוצת שח]; הפועל המזרחי' [ארגון אינטנסיבי א;     לנדאו שמואל חיים 

];                                                מקום התיישבות[    מושב סלבנדי  

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10288: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים הוראות                               - ההנהלה הראשית ירושלים :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קליטת עליה; סרטיפיקטים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                     הפועל המזרחי בארץ ישראל]; פרסום[    נתיבה  

;                                     ג-הועידה העולמית ה-     תנועת תורה ועבודה  

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10290: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; תנועת תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; הפועל המזרחי בארץ ישראל; הועד הפועל הציוני; סרטיפיקטים; ארץ ישראל-     המזרחי  

;                                         יט-הקונגרס הציוני ה]; פרסום[    נתיבה  

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10291: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                                      - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   בטאון בני עקיבא ישראל- זרעים ; השקל; קרן קיימת לישראל;     תנועת תורה ועבודה 

];           פרסום[נתיבה ; רומניה; פולין; ערבים; שרגאי שלמה זלמן;     סרטיפיקטים 

;                                 הפועל המזרחי בארץ ישראל;     פועלי אגודת ישראל 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10292: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הוראות והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שרגאי שלמה זלמן; סרטיפיקטים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                 ערבים; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ]; מושב[    שדה יעקב  

;            הפועל המזרחי בארץ ישראל; ארץ ישראל- המזרחי ;     ממשלת המנדט הבריטי 

;   יט-הקונגרס הציוני ה; ד-הועידה העולמית ה- ברית עולמית ]; ארץ ישראל[    חלוקה  

;                 עתון יומי- הצפה ]; מושב[כפר יעבץ ; ל"קבוצת שח;     קבוצת רודגס 

;                                                    השקל;     הועד הפועל הציוני 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10293: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                             , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הרבנות הראשית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  ערבים; יהודי אוסטריה; שרגאי שלמה זלמן]; קבוץ[טירת צבי ]; ארץ ישראל[    חלוקה  

;  עתון יומי- הצפה ; לנדאו שמואל חיים; ברלין מאיר; השקל; פולין-     צעירי מזרחי  

;                                            כא-הקונגרס הציוני ה;     סרטיפיקטים 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10295: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים והנחיות                            - ירושלים - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                             ראה תקציר- ט "תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               ערבים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; מועצה עולמית-     תנועת תורה ועבודה  

;         הכותל המערבי; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; מצעים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;  יהודי גרמניה; הפועל המזרחי בארץ ישראל]; ארץ ישראל[חלוקה ;     שרגאי שלמה זלמן 

;                                                                    וייצמן חיים 

.       ט"א תש"מנ' יח'-טז- תאריך התכנסות המועצה העולמית של תנועת תורה ועבודה  

ז         "צ-ו"דין וחשבון מפעולות הקרן בשנות צ- בתיק חוברת בשם קרן חסר עבודה  

.                                      בהוצאת הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10296: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                      ההנהלה הראשית תל - צעירי החלוץ והפועל המזרחי :  שם התיק 

והנחיות                                               , חוזרים, אביב 

                                  1953-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ד      "תשי- ט "תש, ו"תש- ש "ת - 1949-1953, 1939-1946: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                         עליית הנוער;     ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 

;                     תנועת תורה ועבודה; קליטת עליה; מצרים- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10317: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הנחיות                                      , חוזרים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1956-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז                                           "תשט-ט"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;    הפועל המזרחי בישראל; ארצות הברית- ל "הפועל המזרחי בחו;     קרן קיימת לישראל 

;       יהודי צפון אפריקה; פדרבוש שמעון; הסתדרות העובדים הכללית;     יהודי מרוקו 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10318: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ידיעות                                     , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1950-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

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

                           1950,1943,1941,1939,1936,1934,1929-1926

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;      ערבים; יהודי גרמניה; עמיאל משה אביגדור; השקל;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10319: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

תל אביב                                             - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1957-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

,          1941, ז"תשי, ו"תשט, ג"תשי-ז"תש, ו"תש, א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                       1957, 1955, 1953-1947, 1946

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תקנון; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  בני עקיבא בארץ ישראל; הפועל המזרחי בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              יהודי תוניסיה; לוב- ל "בני עקיבא בחו; קליטת עליה;     עליית הנוער 

;                             תנועת תורה ועבודה; התיישבות;     יהודי צפון אפריקה 

;                   בית הספר החקלאי מקווה ישראל; כפר חסידים-     כפר הנוער הדתי  

;             מוסדות חינוך בישראל; בית צעירות מזרחי]; מוסד חינוכי[    נוה עמיאל  

;                                                               קרן קיימת לישראל 



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10320: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוקה                           , תקנון, תכניות, הצעות, ההנהלה הראשית:  שם התיק 

                                  1939-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                1939, 1932, 1928, ט"תרצ, ב"תרצ, ח"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

]           עותקים4.[ב"תרצ, ירושלים, חוקת תנועת תורה ועבודה: בתיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

; פולין- צעירי מזרחי ]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                                                פולין- החלוץ המזרחי ;     תקציב 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10325: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        דין וחשבון, סקירות, תזכירים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

החלטות                                                               

                                  1950-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

,         א"תש,ש"ת,ט"תרצ,ז"תרצ,ד"תרצ,ג"תרצ,ח"תרפ,ה"תרפ. ראה תקציר:       הערות 

      1925,1928,1933,1934,1937,1939,1940,1941,1949,1950,י"תש-ט"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;       שיך אבריק; בני עקיבא בארץ ישראל; השומר הדתי;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                פולין- החלוץ המזרחי ; פולין- צעירי מזרחי ]; מושב[    כפר חיטין  

; ל"קבוצת שח]; מקום התיישבות[מושב סלבנדי ]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי א 

;                                           ועידה עולמית-     תנועת תורה ועבודה  

. ג"תרצ, א"יז מנ-הועידה העולמית של תנועת תורה ועבודה התקיימה בקראקא בתאריך יד 

ז      "תמוז תרצ, תל אביב], סקירה- [הברית העולמית של תנועת תורה ועבודה : בתיק 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10326: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רשימות צירי הועידה העולמית                                          :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; תנועת תורה ועבודה]; סיעה[    למפנה  

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10327: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                            הועידה העולמית, תל אביב- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

החלטות                                                  , פרוטוקולים 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

הועידה העולמית לתנועת תורה ועבודה התקיימה      .ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 

.                                   ו בתל אביב"א תשט"מנ' יג'-יב-ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            גרינברג יעקב אהרן; פרוטוקולים; ועידה עולמית-     תנועת תורה ועבודה  

;  בני עקיבא בארץ ישראל; רוטנברג מתתיהו; ברנשטיין צבי; רפאל יצחק;     תירוש יוסף 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10328: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קטעי                       , כרוזים, מודעות, ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

עתונות                                                               

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                  1926-1929,1955- ו "תשט, ט"תרפ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               כרזות; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                  תנועת נוער[נוער המזרחי ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

;              המרכז העולמי- המזרחי ; תנועת תורה ועבודה;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                                 קטעי עתונות; איחוד- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10329: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חשבונות                                    , תקציבים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

,     1926-1940,1946-1951, ד"תשי,א"תשי-ו"תש, ש"ת-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                              1954



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10330: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רשימות שונות                               , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1950-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

,       1926-1927, א"תשי,ג"תרצ,א"תרצ-צ"תר,ז"תרפ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

      0391-1391,3391,0591                                         

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קליטת עליה; תנועת תורה ועבודה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];              תנועת נוער[נוער המזרחי ; פולין- החלוץ המזרחי ; גרמניה;     פולין 

;                                                        ישיבות בני עקיבא בישראל 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10332: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1926-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1956: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ההנהלה הציונית בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10333: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ההנהלה הציונית                   - התכתבות , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;           ההנהלה הציונית בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10334: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ההנהלה הציונית                   - התכתבות , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ההנהלה הציונית בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10335: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ההנהלה הציונית                   - התכתבות , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

.                                              י"והסוכנות היהודית בא 

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     עליה; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10336: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ההנהלה הציונית                   - התכתבות , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

.                                        י"והסוכנות היהודית לא, י"בא 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     עליה; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                      שיך אבריק;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10339: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

.                                        א"תרצ- ץ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     עליה; ההנהלה הציונית בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               פולין- החלוץ המזרחי ; סרטיפיקטים;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10340: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

בארץ ישראל ועם הסוכנות היהודית לארץ ישראל                            

                                  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  

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10341: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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



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

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

                                                 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10342: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10344: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10345: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10346: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הראשית                   , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית לא 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10347: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                                   י"התכתבות עם הסוכנות היהודית לא:  [שם התיק 

                                  1936-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10348: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית לא:  שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10349: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

עלית רבנים ובני ישיבות                                              :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10352: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י                     "התכתבות עם ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית בא:  שם התיק 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10353: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                          "י והסוכנות היהודית לא"בא 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                 "תרצ, ג"תרצ, ב"תרצ - 1932,1933,1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10354: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

עלית רבנים ובני ישיבות                                              :  שם התיק 

                                  1935-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10356: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית בא 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10357: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית בא 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10358: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית בא 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10359: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית בא 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10360: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית בא 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10362: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                      , א"ת- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית בא 

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10363: מספר פריט 

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



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

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

                                                 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                      , א"ת- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית לא 

                                  1955-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו         "תשט-ד"תשי, ט"תש-ח"תש, 1954-1955, 1948-1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10364: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                              , שאלונים, שליחים דתיים לתפוצות:  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שאלונים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10368: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם ההנהלה הציונית                  , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית לא 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10369: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

מושבים                   , רשימות שמיות של עולים לישראל ופזורם בערים:  שם התיק 

י                                               "והסוכנות היהודית לא 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10370: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                         רשימות שמיות של עולים לישראל ופזורם בערים:  [שם התיק 

]                                                     מושבים וקבוצים 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; עליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10371: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הקונסוליות                      , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

י                                                                "בא 

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                                          "תשט-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10372: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

המרכז                   - התכתבות עם הסתדרות המזרחי - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

העולמי                                                               

                                  1955-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ט     "תרפ-ז"תרפ - 1950-1955,-1927-1929,1931-1933,1937:תאריך התיק:       הערות 

ו                                     "תשט-י"תש,ז"תרצ,ג"תרצ-א"תרצ 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10375: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הועד הפועל                      , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

של הפועל המזרחי                                                      

                                  1939-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                     גשורי מאיר שמעון; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10376: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י                    "התכתבות עם הפועל המזרחי בא- א "ההנהלה הראשית ת:  שם התיק 

                                  1949-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10377: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הועד הפועל של                        - א "ההנהלה הראשית ת:  שם התיק 

הפועל המזרחי                                                         

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10378: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הועד הפועל של הפועל                      - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

המזרחי                                                               

                                  1955-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ז                                        "תשט- ב "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                           תירוש יוסף; הועד הפועל-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10379: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י                              "התכתבות בני עקיבא בא- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1943-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

ג                        "תש, ז"תרצ-ו"תרצ, 1943, 1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10380: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הקרן הקיימת                     , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

לישראל                                                               

                                  1953-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

,     ב"תרצ-א"תרצ, ט"תרפ - 1952-1953, 1931-1932, 1929: תאריך התיק:       הערות 

ג                                                      "תשי-ב"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

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

];                                                   תנועת נוער[    נוער המזרחי  

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10381: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הקרן הקיימת                     , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

לישראל                                                               

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10383: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הקרן הקיימת                     , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

לישראל                                                               

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10384: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הקרן הקיימת                     , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

לישראל                                                               

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תנועת תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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



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

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

                                                 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10385: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הקרן הקיימת לישראל                       - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תנועת תורה ועבודה; קרן קיימת לישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10389: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם קרן היסוד                                - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט             "תרצ-ז"תרצ, ה"תרצ, 1937-1939, 1934-1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קרן היסוד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10390: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם קרן היסוד                                - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קרן היסוד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10391: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י של                       "קרן א- התכתבות עם קרנות - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

קרן תורה ועבודה                                             , המזרחי 

                                  1951-           עד1931-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א               "תשי, ט"תרצ, א"תרצ - 1951, 1939, 1931: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10392: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

בנק לאומי                    , התכתבות עם בנק המזרחי- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד                                          "תשי, ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          בנק המזרחי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10393: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם מערכות העתונים נתיבה                     - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

"                                                              ההד"ו 

                                  1930-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                פרסום[נתיבה ; פישמן יהודה ליב הכהן;     בוררות 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10395: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם אגודת ישראל והתאחדות                     - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

העולמית של הנוער העברי                                               

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

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



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         אגודת ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                  התאחדות עולמית של הנוער העברי 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10396: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הרשימה                      {מכתבים שונים - התכתבות - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

}                                                               בתיק 

                                  1955-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו         "תשט-ט"תש, א"תש-ט"תרפ, 1949-1955, 1929-1941: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10398: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

}                                                       הרשימה בתיק{ 

                                  1955-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

          1930,1933-1939,1940-1941,1943,1946,1948-1955:תאריך התיק:       הערות 

ז                   "תשט-ח"תש,ו"תש,ג"תש,א"תש-ש"ת,ט"תרצ-ג"תרצ,צ"תר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בלגיה; בריטניה; תנועת תורה ועבודה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                שוויץ;     צרפת 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10399: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                   התכתבות עם עסקני התנועה, ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

בן נון אלכסנדר                                                       

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                      בן נון אלכסנדר; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                      המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10400: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

בן נון                     , התכתבות עם עסקני התנועה- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

אלכסנדר                                                              

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                         "תרצ- צ "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      בן נון אלכסנדר; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   יהודי ארצות הברית; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10401: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

}                                                       הרשימה בתיק{ 

                                  1955-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו       "תשט-ד"תשי, ז"תרצ-ז"תרפ, 1954-1955, 1927-1937: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              עוזיאל בן ציון מאיר חי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                                   תנועת נוער[    נוער המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10420: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

-       1927, - ו"תשט-ד"תשי, א"תשי, ח"תש, ו"תרצ-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

      6391 ,8491 ,1591 ,4591-5591                                 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                  גנחובסקי אליהו משה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                        שיך אבריק; וינשינקר ראובן]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10421: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                             - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

        1946-1955, 1929-1936, ו"תשט-ו"תש, ו"תרצ-ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי מרוקו; גרינברג יעקב אהרן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                           עליה 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10423: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                             - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

     1926-1928- ד "תשי, ז"תש-ו"תש, ו"תרצ, ח"תרפ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                   1954,1947, 1936

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                               איש הורביץ אברהם 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10424: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                             - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ו             "תשט-ד"תשי, ט"תש-ו"תש, ש"ת-א"תרצ, ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                  1954, 1949-1946, 1940-1931, 1929

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       וינר יוסף; וינגרטן שמואל הכהן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



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

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

                                                 

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

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10425: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

         1954-1955, 1925-1940, ז"תשט-ד"תשי, ש"ת-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              ורפל יצחק; וסרמן שמעון; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10426: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1939-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

       1936-1939, 1926-1934, ט"תרצ-ו"תרצ, ד"תרצ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10427: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1954-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד            "תשי,י"תש,ז"תש-ו"תש,ש"ת,ו"תרצ,צ"תר-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                           1954,1950,1947-1946,1940-1936,1930-1926

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    יונגסטר לוי יצחק; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                        פולין-     צעירי מזרחי  

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10428: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו       "תשט,ט"תש, א"תש-ש"ת, ט"תרצ-ג"תרצ, א"תרצ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                               1955,1949,1941,1939-1933,19931-1925

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           פולין- המזרחי ; מלמד יעקב; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     מקובר יצחק 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10429: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1956-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

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

                           1956-1954,1949-1948,1942-1934,1932-1928

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       נייפלד אלימלך; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                     סנהדראי טובה; תנועת תורה ועבודה; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10430: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

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

          1926,1929-1931,1934-1940,1943,1946,1948,1955-ו"תשט,ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קבוצת אברהם; תנועת תורה ועבודה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10431: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

תשיא     -ו"תש,ג"תש,ט"תרצ,ה"תרצ,ג"תרצ-ץ"תר,ח"תרפ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

          1926-1928,1930-1933,1935,1939,1943,1946-1951,1955,ו"תשט 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;          קורץ משה אריה; קרונה משה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10432: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                             - ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1957-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

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

               1928-1929,1931,1934-1936,1949-1951,1954-1957,ז"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10433: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו          "תשט,ז"תש-ו"תש,ד"תש,ז"תרצ-ד"תרצ,ב"תרצ-ו"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                           1955,1947-1946,1944,1937-1934,1932-1926

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          שטרוק הרמן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10434: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                  1928-1934,1955- ו "תשט, ד"תרצ-ח"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  

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

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

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10435: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                    , ירושלים- ההנהלה הראשית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ח         "תש,ט"תרצ-ו"תרצ,ד"תרצ-ב"תרצ,ץ"תר,ח"תרפ-ז"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

        1928,1930,1932-1934,1936-1939,1948,1952,ו"תשט-ד"תשי,ב"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שרגאי שלמה זלמן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                    הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; פולין-     צעירי מזרחי  

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10467: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים וחוזרים                          , המזכירות העולמית לנוער:  שם התיק 

                                  1948-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                "תש,ט"תרצ,ט"תרפ,1938-1939,1948, 1929: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10469: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים וחוזרים                          , המזכירות העולמית לנוער:  שם התיק 

                                  1948-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח                "תש,ט"תרצ,ט"תרפ, 1929,1938-1939,1948: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תנועת תורה ועבודה; פרוטוקולים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; השומר הדתי; מועצת תנועות הנוער העולמיות; בני עקיבא בארץ ישראל;     תנועות נוער 



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

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

                                                 

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

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10471: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

המזכירות העולמית לנוער                                              :  שם התיק 

                                  1944-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

-        א"תרצ,ז"תרפ-ו"תרפ - 1926-1927,1931-1939,1944: תאריך התיק:       הערות 

ד                                                       "תש,ט"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בארץ ישראל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       השומר הדתי; תנועות נוער; ברית חלוצים דתיים]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

;        קבוצת אריה; הזורעים- ארגון להתיישבות שיתופית ;     בני עקיבא בארץ ישראל 

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10472: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

המזכירות העולמית לנוער                                              :  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קרונה משה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10473: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                                    - המזכירות העולמית לנוער :  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועות נוער; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10475: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 2:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                                    - המזכירות העולמית לנוער :  שם התיק 

                                  1940-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                                  "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קרונה משה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10477: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                                                  התכתבות, כל-פרטי:  [שם התיק 

                                  1949-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תנועת תורה ועבודה; עליה; פרוטוקולים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                   יהודי צרפת;     יהודי גרמניה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10478: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

המרכז                  , הסתדרות צעירי מזרחי והחלוץ המזרחי- אוסטריה :  שם התיק 

.                    התכתבות עם ההנהלה הראשית של הברית העולמית, וינה 

                                  1933-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.          חלק מהתיק נכתב בשפה הגרמנית, ג"תרצ- ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              אוסטריה- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; קוק אברהם יצחק הכהן; אוסטריה-     צעירי מזרחי  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10479: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

וינה                   - המרכז , צעירי החלוץ והפועל המזרחי- אוסטריה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

.          חלק מהתיק נכתב בשפה הגרמנית. ז"תרצ- ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      אוסטריה- צעירי מזרחי ; אוסטריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                              תנועת תורה ועבודה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10480: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

וינה                  - המרכז , צעירי המזרחי והחלוץ המזרחי- אוסטריה :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.          חלק מהתיק נכתב בשפה הגרמנית. ט"תרצ- ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      אוסטריה- צעירי מזרחי ; אוסטריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];               תנועת נוער[נוער המזרחי ; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

;                                                     אוסטריה-     החלוץ המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10481: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

אוסטריה                  , צעירי מזרחי, השומר הדתי, ברית צופים דתיים:  שם התיק 

וינה                                                                 

                                  1956-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

,       ח"תרצ-ה"תרצ, ב"תרצ, 1934-1937,1954,1956, 1931: תאריך התיק:       הערות 

.                       חלק מהתיק נכתב בשפה הגרמנית, ז"תשט, ד"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 אוסטריה; השומר הדתי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                           אוסטריה- צעירי מזרחי ; אוסטריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10484: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים                      , התכתבות, מרכז ארצי מזרחי- אוסטריה :  שם התיק 

                                  1961-           עד1924-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

,     ב"תרצ-ו"תרפ, ד"תרפ - 1954-1961, 1926-1932, 1924: תאריך התיק:       הערות 

.                        חלק מהתיק נכתב בשפה הגרמנית, א"תשכ-ד"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           אוסטריה- המזרחי ; אוסטריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      תירוש יוסף; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו;     רוטנברג מתתיהו 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10485: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                    חוזרים, פרסומי התנועה, די יודישע שטימע- עתונות :  שם התיק 

הודעות                                                               

                                  1939-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט       "תרצ-ז"תרצ, ח"תרפ-ה"תרפ, 1937-1939, 1925-1928: תאריך התיק:       הערות 

.                           שפת התיק היא גרמנית ואידיש. ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 השומר הדתי; אוסטריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

.         ה"ט סיון תרפ"י, ורשא- דאס יודישע לעבען . א. בתיק עתונות בשפה האידית 

יודישע       , ט"די יודישע וולט סיון תרפ, 1955מאי , 1953פברואר מרץ - טריביון  

,  העתונים הם בהוצאת המזרחי והפועל המזרחי בוינא, 1925יוני , וינא- ווכנחשריפט  

.                  עוד בתיק חוזרים ושאלונים בשפה האידית בהוצאת המזרחי אוסטריה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10487: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                           רשימות, סקירות, התכתבות- הכשרות באיטליה :  שם התיק 

                                  1938-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                  "תרצ-ג"תרצ, ז"תרפ, 1933-1938, 1927: תאריך התיק:       הערות 

.                                        בתיק מספר מכתבים בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      הכשרות; איטליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10490: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                   התכתבות, המרכז ברומא, מזרחי תורה ועבודה- איטליה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.                                                     פעולות השליחים 

                                  1964-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד                   "תשכ-א"תשי, ט"תש, 1952-1964, 1949: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; יהודי לוב; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                תירוש יוסף; יהודי איטליה;     תנועת תורה ועבודה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10492: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                       , המרכז סופיה, המזרחי- בלגיה , בולגריה:  שם התיק 

.             התכתבות עם הברית העולמית, המרכז אנטוורפן- צעירי מזרחי  

                                  1935-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בלגיה- צעירי מזרחי ; בלגיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           תנועת תורה ועבודה]; פרסום[נתיבה ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                                       הרכבי צבי; בולגריה; בולגריה-     המזרחי  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10493: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                   , תנועת תורה ועבודה המרכז אנטוורפן- בלגיה :  שם התיק 

.                                    פעולות שליחים, עם הברית העולמית 

                                  1966-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ו        "תשכ,ג"תשי, ש"ת-ה"תרצ, 1966, 1953, 1935-1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     כספים; תנועת תורה ועבודה; בלגיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10495: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                   התכתבות, המרכז בבריסל, ברית חלוצים דתיים- בלגיה :  שם התיק 

.                                                     מודעות, רשימות 



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

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

                                                 

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

                                  1954-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

,        ו"תש-ד"תש, ח"תרפ, 1953-1954, 1944-1946, 1928: תאריך התיק:       הערות 

.         חלק מהחומר נכתב באנגלית וצרפתית. ראה תקציר. ד"תשי-ג"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;     ברית חלוצים דתיים; בלגיה- המזרחי ; עמיאל משה אביגדור;     לנדאו שמואל חיים 

;                בלגיה- צעירי מזרחי ; ברית ארגונים חלוציים; קנדה;     השומר הדתי 

בתיק כרזה בעברית ובאידיש בדבר כנוס אקדמיה חגיגית למלאת עשר שנים לקיומו של     

הכנוס       , גנחובסקי. מ.עמיאל והחבר א. א.י בהשתתפות הרב מ"בא" הפועל המזרחי" 

}              1931{א "ה אייר תרצ"אנטוורפן בתאריך כ" צעירי מזרחי"יתקיים מטעם  

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

      1:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10496: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                   מכתבים, חוזרים, המרכז באנטוורפן- המזרחי - בלגיה :  שם התיק 

הועד עבור עולים בונים                                                

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.                 חלק מהחומר נכתב באידיש. ט"תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בנק המזרחי; בלגיה- המזרחי ; בלגיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10514: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הברית                  , ההנהלה הראשית לונדון, צעירי מזרחי- בריטניה :  שם התיק 

משה שפירא                      , פעולות השליחים שמעון וסרמן, העולמית 

                                  1938-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.               חלק מהתיק נכתב באנגלית, ח"תרצ- ו "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      בריטניה; בריטניה- צעירי מזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                 כוסלובקיה'צ; קבוצת חתם סופר; קרן קיימת לישראל;     וסרמן שמעון 

];  מקום התיישבות[מושב סלבנדי ; שיך אבריק]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי א 

;                                                    ל"קבוצת שח;     קבוצת רודגס 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10554: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קטעי                     , כרטיסי ציר, שאלונים, החלטות הועידה הארצית:  שם התיק 

פעולות השליח מאיר אדלבוים                                   , עתונות 

                                  1939-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט       "תרצ-ו"תרצ, א"תרצ-ח"תרפ, 1935-1939, 1928-1931: תאריך התיק:       הערות 

.                    1927 דצמבר 26-25, ט"טבת תרפ-ג-תאריך הועידה ה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בריטניה ואירלנד- המזרחי ; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    שאלונים; ג-בריטניה הועידה הארצית ה- צעירי מזרחי ; בריטניה-     צעירי מזרחי  

;                                                  אדלבוים מאיר;     קטעי עתונות 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10556: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                      המרכז בלונדון, המזרחי והפועל המזרחי- בריטניה :  שם התיק 

.           שליחים, התכתבות עם הברית העולמית והמרכז העולמי של המזרחי 

                                  1973-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

     1928,1931,1938-1941,1947-1950,1955-1956,1963-1964:תאריך התיק:       הערות 

תשלד         ,תשכד-תשכג,תשטז-תשטו,תשי-תשז,תשא-תרצח,תרצא,תרפח,1973 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בריטניה ואירלנד- המזרחי ; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         גיוס נשים; קורץ משה אריה; שרגאי שלמה זלמן; הנדלר אריה;     ורהפטיג זרח 

;                                         בריטניה- הפועל המזרחי ;     קליטת עליה 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10557: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        ההנהלה בלונדון, ברית חלוצים דתיים- בריטניה :  שם התיק 

פעולות עסקני התנועה                                        , התכתבות 

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

.                  חלק מהחומר נכתב באנגלית, ש"ת-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קרונה משה; הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



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

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

                                                 

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

;                                                  בן נחום אפרים חיים;     ויזות 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10558: מספר פריט 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        ההנהלה בלונדון, ברית חלוצים דתיים- בריטניה :  שם התיק 

פעולות עסקני התנועה                                        , התכתבות 

                                  1944-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

.                חלק מהחומר נכתב באנגלית, ד"תש- א "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קרונה משה; הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                  בן נחום אפרים חיים;     ויזות 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10560: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        ההנהלה בלונדון, ברית חלוצים דתיים- בריטניה :  שם התיק 

.                                       פעולות עסקני התנועה, התכתבות 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.                חלק מהחומר נכתב באנגלית, ח"תש- ה "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ברית חלוצים דתיים; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     הנדלר אריה 

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10565: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ברית חלוצים דתיים                                         - בריטניה :  שם התיק 

                                  1953-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

.            חלק מהחומר נכתב בשפה האנגלית, ג"תשי-ט"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בריטניה; ברית חלוצים דתיים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     הנדלר אריה 



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

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

                                                 

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

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

      2:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10566: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ברית חלוצים דתיים                                         - בריטניה :  שם התיק 

                                  1954-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

.                      חלק מהחומר נכתב באנגלית. ד"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                              ברית חלוצים דתיים 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10567: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ברית חלוצים דתיים                                         - בריטניה :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.         חלק מהחומר נכתב בשפה האנגלית, ו"תשט- ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                  שליחים;     ברית חלוצים דתיים 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10568: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ברית חלוצים דתיים                                         - בריטניה :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

.                      חלק מהחומר נכתב באנגלית. ז"תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שליחים; הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     תירוש יוסף 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10569: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ברית חלוצים דתיים                                         - בריטניה :  שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

.                 חלק מהחומר נכתב באנגלית, ך"תש-ט"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שליחים; הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; צינקין דב;     ברית חלוצים דתיים 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10570: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ברית חלוצים דתיים                                         - בריטניה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                חלק מהחומר נכתב באנגלית, ד"תשכ-א"תשכ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                               בריטניה- ל "בני עקיבא בחו;     ברית חלוצים דתיים 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10571: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        חוזרים, ת"דוחו, ברית חלוצים דתיים- בריטניה :  שם התיק 

.                                 החלטות הועידות, ידיעות, סמינריונים 

                                  1964-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,           ד"תשכ,ד"תשי,ה"תש-ח"תרצ,1938-1945,1954,1964:תאריך התיק:       הערות 

.                                         מרבית התיק נכתב באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         חוזרים; ברית חלוצים דתיים; יב-בריטניה ואירלנד הועידה ה-    צעירי מזרחי 

;                                              הנדלר אריה;     תנועת תורה ועבודה 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10572: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                      ההנהלה בלונדון, הסתדרות תורה ועבודה- בריטניה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.                                            פעולות השליחים, התכתבות 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.           חלק מהחומר בתיק נכתב באנגלית, ט"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שרגאי שלמה זלמן; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         בריטניה ואירלנד- המזרחי ; בריטניה- צעירי מזרחי ;     תנועת תורה ועבודה 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10573: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        ההנהלה בלונדון, תנועת תורה ועבודה- בריטניה :  שם התיק 

פעולות השליחים                                             , התכתבות 

                                  1949-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.                   חלק מהחומר נכתב באנגלית, י"תש-ש"ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תנועת תורה ועבודה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  הנדלר אריה; בן נחום אפרים חיים; ויזות; שרגאי שלמה זלמן;     ברית חלוצים דתיים 

;             קורץ משה אריה; קרן קיימת לישראל; קרונה משה;     ממשלת המנדט הבריטי 

;                                                               חזית דתית מאוחדת 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10575: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                      ההנהלה בלונדון, הסתדרות תורה ועבודה- בריטניה :  שם התיק 

סקירות                                          , פרוטוקולים, חוזרים 

                                  1958-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

ח            "תשי-ג"תשי,ד"תש-ג"תש, 1943-1944,1953-1958:תאריך התיק:       הערות 

.                                         חלק מהחומר נכתב באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הנדלר אריה; תנועת תורה ועבודה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                    תירוש יוסף; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו;     באואר בנימין זאב 

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

      3:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10576: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם המרכז                     , הסתדרות תורה ועבודה- בריטניה :  שם התיק 

.                                                             העולמי 

                                  1967-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

.                 חלק מהחומר נכתב באנגלית, ז"תשכ-ז"תשי:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תנועת תורה ועבודה; תירוש יוסף; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                               הנדלר אריה;     באואר בנימין זאב 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10589: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

"                        דת וארץ" "ידיעות,"ברית חלוצים דתיים בריטניה:  שם התיק 

}                                             חוזרים, פרסומים[זרעים  

                                  1954-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

הפרסומים            , ד"תשי,ז"תש-ב"תש, 1942-1947,1954: תאריך התיק:       הערות 

.                                            מופיעים בשפה האנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            פרסום[דת וארץ ; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;     תנועת תורה ועבודה; בריטניה ואירלנד- המזרחי ; חוזרים;     ברית חלוצים דתיים 

;       טו-הועידה השנתית ה- תורה ועבודה ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

];                      לפני קום המדינה[חיילים דתיים ; בריטניה-     צעירי מזרחי  

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10590: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                        פרסום" [חיינו, "בריטניה- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1947-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

.         ראה תקציר, ז"תש-ו"תש, ט"תרע, 1946-1947, 1920תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     בריטניה, פרסום[חיינו ; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      א-בריטניה הועידה הארצית ה- המזרחי ;     ברית חלוצים דתיים 

.              ט"ה טבת תרע"הועידה הראשונה של המזרחי בבריטניה התקיימה בתאריך כ 

 גליונות       1947שנת , 11, 8-9 גליונות 1946הפרסום חיינו הופיע בבריטניה שנת  



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

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

                                                 

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

 1,2,5,7,9-21                                                                 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10591: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרסום                          " חיינו, "בריטניה- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1955-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

שנת        , 1-10 גליונות 1950שנת " חיינו, "ו"תשט-ח"תש:תאריך התיק:       הערות 

     1 גליון 1955שנת ,1-2 גליונות 1954שנת ,1-8,11-12 גליונות 1953 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     בריטניה, פרסום[חיינו ; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                              ברית חלוצים דתיים 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10593: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קטעי עתונות                              , עתונות, ברית חלוצים דתיים:  שם התיק 

                                  1955-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.          ראה תקציר. ו"תשט,ט"תש-ח"תש, 1948-1949,1955: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת תורה ועבודה; חוזרים; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         המרכז העולמי- המזרחי ; בריטניה ואירלנד- המזרחי ;     ברית חלוצים דתיים 

  YEARS OF THE MIZRACHI HAPOEL HAMIZRACHI FEDERATION OF GREAT BRITAIN50: בתיק 

 , 5729 , KISLEV1968AND IRELAND, DECEMBER                         ועתון בשם   

                               NEW JUDEA, NOS. 3-4, DECEMBER 1946-JANUARY 1947

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10594: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , ברית חלוצים דתיים בריטניה:  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.           מרבית החומר בתיק נכתב בשפה הגרמנית, ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ברית חלוצים דתיים; הנדלר אריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10595: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

סקירות                         , חוזרים, בריטניה- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק נכתב בשפות אנגלית וגרמנית      . ש"ת-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חוזרים; ברית חלוצים דתיים; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10596: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הלשכה                         , חוזרים- בריטניה - תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

.                                 המרכזית לארצות מערב אירופה בלונדון 

                                  1945-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק        . ה"תש-ג"תש, ט"תרצ, 1943-1945, 1939: תאריך התיק:       הערות 

.                                            נכתב באנגלית וגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת תורה ועבודה; בריטניה; חוזרים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;     הנדלר אריה; בריטניה ואירלנד- המזרחי ; טו-הועידה השנתית ה-     תורה ועבודה  

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10597: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                    י-החלטות הועידות ה, בריטניה- תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

.                                       ת"דוחו, תזכירים', יז'-טז'-יג 

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

ה         "תש-ג"תש, ט"תרצ, ז"תרצ, 1937,1939,1943-1945: תאריך התיק:       הערות 

.                      מרבית החומר בתיק נכתב בשפות אנגלית וגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תנועת תורה ועבודה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          יג-הועידה השנתית ה- תורה ועבודה ; י-הועידה השנתית ה-     תורה ועבודה  



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

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

                                                 

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

;        טז-הועידה השנתית ה- תורה ועבודה ; קרן היסוד; פרוטוקולים;     השומר הדתי 

;                                           יז-הועידה השנתית ה-     תורה ועבודה  

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

      4:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10598: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רשמי סיור                      , ת"דוחו, בריטניה- תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

בצפון אירופה                                                         

                                  1961-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

-       ה"תרפ, 1925-1926,1931-1933,1940,1949,1957,1961:תאריך התיק:       הערות 

.             ראה תקציר. א"תשכ,ז"תשי,ט"תש, ש"ת,ג"תרצ-א"תרצ, ו"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תנועת תורה ועבודה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      קרן קיימת לישראל; סקנדינביה;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

בתיק רשמי סיור בצפון אירופה     . מרבית החומר בתיק נכתב בשפה האנגלית והגרמנית 

.                                                      מאת יצחק מאיר1961בשנת  

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10599: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם אריה                       , בריטניה- ברית חלוצים דתיים :  [שם התיק 

]                                                              הנדלר 

                                  1956-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר        -ז"תשט, ד"תשי, ש"ת - 1940,1954,1956: תאריך התיק:       הערות 

.                                               בתיק נכתב באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      וינר יוסף; הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                        שרגאי שלמה זלמן;     בן נחום אפרים חיים 

;                                    מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                       באואר בנימין זאב; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10600: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם אריה                       , בריטניה- ברית חלוצים דתיים :  [שם התיק 

]                                                              הנדלר 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

.     חלק מהחומר בתיק נכתב באנגלית וגרמנית. ש"ת-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הנדלר אריה; בריטניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10601: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הועידה האירופאית בברלין של תנועת המזרחי                             :  שם התיק 

                                  1923-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1953: פתוח לעיון בשנת 

.                 החומר בתיק נכתב בשפה הגרמנית. ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הועידה האירופאית בברלין- המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         פרוטוקולים;     גרמניה 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10602: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י                         "התכתבות עם הברית העולמית והפועל המזרחי בא:  שם התיק 

                                  1932-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

,            ו"תרפ-ג"תרפ, א"תרפ - 1921,1923-1926,1932: תאריך התיק:       הערות 

.                                  חלק מהחומר נכתב בגרמנית. ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             גרמניה- המזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];       מושב[כפר חיטין ]; מקום התיישבות[מושב סלבנדי ; גרמניה-     החלוץ המזרחי  

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קבוצת רודגס 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10603: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                   ברית חלוצים דתיים', י-הועידה העולמית ה- המזרחי :  [שם התיק 

]                                            פרוטוקולים, צעירי מזרחי 

                                  1938-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

,            ג"תרצ-ו"תרפ - 1938, 1935-1936, 1926-1933: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

.                      חלק מהתיק נכתב בגרמנית. ח"תרצ, ו"תרצ-ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ברית חלוצים דתיים; גרמניה- המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; שטרוק הרמן]; פרסום[נתיבה ; וינגרטן שמואל הכהן; י-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

;       שפירא משה חיים; פרוטוקולים]; מקום התיישבות[מושב סלבנדי ;     קבוצת רודגס 

;      גרמניה- צעירי מזרחי ; פולין]; מושב[כפר חיטין ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                                         גרמניה 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10604: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                                       המזרחי וצעירי מזרחי בגרמניה:  [שם התיק 

                                  1938-           עד1911-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

,       א"תרע,1911,1923-1924,1927-1928,1930,1932-1938: תאריך התיק:       הערות 

.      חלק מהתיק בגרמנית,  תרצח-תרצב,ץ"תר,ח"תרפ-ז"תרפ,ד"תרפ-ג"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             גרמניה- המזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];             מקום התיישבות[מושב סלבנדי ; קבוצת רודגס; גרמניה-     צעירי מזרחי  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10605: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                         ל"הכשרות בחו, המזרחי וצעירי מזרחי בגרמניה:  [שם התיק 

]                                              ועידה ארצית של המזרחי 

                                  1937-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז       "תרצ-ו"תרצ, ג"תרצ-ז"תרפ, 1936-1937, 1927-1933: תאריך התיק:       הערות 

.                                    מרבית התיק נכתב בשפה הגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גרמניה- צעירי מזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         המזרחי; הולנד; צרפת; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; גרמניה-     החלוץ המזרחי  

;                                  קבוצת רודגס; ועידה ארצית בגרמניה-     המזרחי  

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10606: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

חוזרים                                  , גרמניה- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1937-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תרצ,ג"תרצ,א"תרצ,ח"תרפ - 1928,1931,1933,1937:תאריך התיק:       הערות 

.                                               התיק נכתב בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוזרים; ברית חלוצים דתיים; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10607: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

גרמניה                                            - קרן תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1936-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהתיק      - ו "תרצ, ב"תרצ-ח"תרפ - 1928-1932,1936: תאריך התיק:       הערות 

.                                               נכתב בשפה הגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                         גרמניה 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10608: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

גרמניה                                          , חוזרים- שומרי שבת :  שם התיק 

                                  1933-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.            חלק מהתיק נכתב בשפה הגרמנית. ג"תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    גרמניה; הסתדרות עולמית שומרי שבת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                         חוזרים 

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

      5:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10609: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

גרמניה                                            "] חיינו["פרסומים :  שם התיק 

                                  1938-           עד1928-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                             "תרצ, ח"תרפ - 1928,1938: תאריך התיק:       הערות 

גרמנית                                                - שפת התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המזרחי; חוזרים; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                   גרמניה, פרסום[חיינו ;     ברית חלוצים דתיים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10610: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

י של                   "קרן תורה ועבודה וקרן א[גרמניה - צעירי מזרחי :  שם התיק 

]                                                             המזרחי 

                                  1930-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

-        ז"תרפ,ה"תרפ, ג"תרפ - 1923,1925,1927-1928,1930:תאריך התיק:       הערות 

.                       מרבית החומר נכתב בשפה הגרמנית, ץ"תר,ח"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גרמניה- צעירי מזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

];                                                              פרסום[    נתיבה  

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10611: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

גרמניה                                                - צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

-        צ"תר, ח"תרפ-ו"תרפ - 1926-1928,1930-1933,1937: תאריך התיק:       הערות 

ז                                                     "תרצ, ג"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גרמניה- צעירי מזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                          תנועת נוער[נוער המזרחי ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                       קבוצת רודגס; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10612: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                     י וקרן תורה ועבודה"קרן א[גרמניה - צעירי מזרחי :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

]                                                  הסתדרות שומרי שבת 

                                  1931-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

התיק נכתב בשפות עברית וגרמנית          - א "תרצ-ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גרמניה- צעירי מזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];     הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; הפועל המזרחי בארץ ישראל]; פרסום[    נתיבה  

;        פולין; הסתדרות עולמית שומרי שבת;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;    בריטניה; ארצות הברית; הונגריה; יהודי יוון; אוסטריה; רומניה; כוסלובקיה'    צ 

;                                                                          בלגיה 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10613: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                           י"הפועל המזרחי בא, [גרמניה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גרמניה- צעירי מזרחי ; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   שיך אבריק; הועד הפועל- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; סרטיפיקטים;     קבוצת רודגס 

];                                                              פרסום[    נתיבה  

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10614: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                       צעירי מזרחי, [מרכזי הכשרה, ברית חלוצים דתיים:  שם התיק 

                                  1933-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

התיק           , ג"תרצ-ב"תרצ, ח"תרפ - 1932-1933, 1928: תאריך התיק:       הערות 

.                                        נכתב בשפות עברית וגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קבוצת רודגס; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; גרמניה- צעירי מזרחי ;     ברית חלוצים דתיים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10615: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                          גרמניה, - ברית חלוצים דתיים, צעירי מזרחי:  [שם התיק 

                                  1937-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תרצ-א"תרצ,ז"תרפ-ו"תרפ, 1926-1927,1931-1937: תאריך התיק:       הערות 

.                                  החומר בתיק נכתב בעברית וגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ברית חלוצים דתיים; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                           גרמניה- צעירי מזרחי ;     סרטיפיקטים 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10616: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

גרמניה                                          - ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

                                  1938-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק נכתב בשפה העברית            - ח "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

וגרמנית                                                           

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ברית חלוצים דתיים; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                             וינגרטן שמואל הכהן 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10618: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

גרמניה                                 ] אגודת ישראל- תנועת המזרחי :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

תדפיס      - בתיק . ב"תרצ,ץ"תר,ז"תרפ - 1927,1930,1932: תאריך התיק:       הערות 

                          1842, ברסלאו, ריב ההיכל בהמבורג,גיגר. א 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         וייצמן חיים; המזרחי; גרמניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                    אגודת ישראל 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10620: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

,                       הונגריה- צעירי המזרחי והחלוץ המזרחי ,המזרחי:  [שם התיק 

]                                       הולנד- צעירי המזרחי , המזרחי 

                                  1940-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ד       "תרצ,ב"תרצ,ץ"תר, 1930,1932,1934-1940- הונגריה :תאריך התיק:       הערות 

ז                      "תרפ-ה"תרפ,ג"תרפ,1923,1925-1927-הולנד, ש"ת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; הונגריה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      הולנד]; תנועת נוער[נוער המזרחי ; המזרחי;     החלוץ המזרחי 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10621: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                                 הולנד- הנוער המזרחי , צעירי מזרחי:  [שם התיק 

                                  1930-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     תנועת נוער[נוער המזרחי ; הולנד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                     פרסום[נתיבה ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10622: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                           הולנד- י "הפועל המזרחי בא, הנוער המזרחי:  [שם התיק 

                                  1935-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.              התיק נכתב בעברית וגרמנית- ה "תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     תנועת נוער[נוער המזרחי ; הולנד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10623: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

}                          הולנד- ל "הכשרות בחו- ברית חלוצים דתיים :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ברית חלוצים דתיים; הולנד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עתון יומי- הצפה ]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10624: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                        הולנד- הסתדרות דת וארץ , ברית חלוצים דתיים:  [שם התיק 

                                  1952-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                    "תשי, ש"ת-ח"תרצ - 1938-1940,1952: תאריך התיק:       הערות 

.                                        התיק נכתב בעברית וגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הולנד; ברית חלוצים דתיים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; המזרחי; סרטיפיקטים; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     הסתדרות נשים מזרחי 

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10625: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                                המרכז העולמי, הפועל המזרחי, המזרחי:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק       , ד"תשכ-ג"תשכ, א"תשכ - 1960,1963-1964:תאריך התיק:       הערות 

.                                            נכתב בעברית והולנדית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תירוש יוסף; נשואי תערובת; הולנד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      6:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10626: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                        פרסומים, צעירי מזרחי, המרכז העולמי, המזרחי:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ו          "תשט, ז"תש-ו"תש, פ"תר - 1920,1946-1947,1955:תאריך התיק:       הערות 

.                            ראה תקציר, התיק נכתב בהולנדית ועברית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                  קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     ברית חלוצים דתיים 

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

         1947 באפריל 1ברית חלוצים דתיים מתאריך - בחד . א: בתיק הפרסומים הבאים 

.      בשפה ההולנדית, 1947מתאריך אוקטובר } דבר הבחד- {דרכנו. ב. בשפה ההולנדית 

.       בשפה ההולנדית1947 מתאריך שבט 4.  ומס1947 מתאריך טבת 3. דבר הבחד מס. ג 

תאריך הפרסום        . דין וחשבון על ההכשרות בהולנד- הסתדרות חלוצים בהולנד . ד 

.                                               נכתב בשפה האנגלית1945אוקטובר  

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10627: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הסתדרות שומרי                     , צעירי מזרחי ותנועת תורה ועבודה :  [שם התיק 

]                                               יון, יוגוסלביה- שבת  

                                  1935-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה           "תרצ-ד"תרצ,ח"תרפ, 1928,1933-1935-יוגוסלביה:תאריך התיק:       הערות 

.       התיק בעברית וגרמנית-ז"תרפ-ה"תרפ,ג"תרפ, 1923,1925-1927-יון 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שאלונים; יוגוסלביה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;      וינגרטן שמואל הכהן; הסתדרות עולמית שומרי שבת; יוון;     תנועת תורה ועבודה 

;                                                         יוון-     צעירי מזרחי  

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10628: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                         ל"הכשרות בחו, קרן תורה ועבודה[צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ח"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                יוון; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];       פרסום[נתיבה ; המרכז העולמי- המזרחי ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                 לנדאו שמואל חיים; קרן קיימת לישראל;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                         יוון-     צעירי מזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10629: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

יוון                            ] ל"הכשרות בחו, צעירי מזרחי והמזרחי:  [שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            יוון- צעירי מזרחי ; יוון; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               לנדאו שמואל חיים; עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     קבוצת ברוריה 

];               פרסום[נתיבה ; מצרים; המזרחי; השקל;     הסתדרות עולמית שומרי שבת 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10630: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קרן                       , ל"הכשרות בחו, המזרחי[יוון - צעירי מזרחי :  שם התיק 

]                                     י של המזרחי"תורה ועבודה וקרן א 

                                  1933-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ג"תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            יוון- צעירי מזרחי ; יוון; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל; לנדאו שמואל חיים;     קרן קיימת לישראל 

;       החלוץ המזרחי; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                                        עליה; המזרחי; תקציב;     וינשינקר ראובן 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10631: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

אגודת                     , צעירי מזרחי, [יוון- הסתדרות תורה ועבודה :  שם התיק 

]                                                       צעירים עברים 

                                  1946-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

ו                      "תש, ש"ת-ד"תרצ, 1934-1940,1946: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             תנועת תורה ועבודה; יוון; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     קרן קיימת לישראל 



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

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

                                                 

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

;                              יוון- צעירי מזרחי ]; יוון[    אגודת צעירים עברים  

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10632: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                               יוון, - כרזות, פרסומים, צעירי מזרחי:  [שם התיק 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.                             ראה תקציר. ט"תרפ- ח "תרפ:תאריך התיק:       הערות 

)           באותיות עבריות, יהודית-ספרדית(לדינו , עברית: שפת התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           פרסום[ידיין 'איל ג; יוון; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; א-יוון הועידה הארצית ה- צעירי מזרחי ; לנדאו שמואל חיים; יוון-     צעירי מזרחי  

;   יהודי יוון]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; קבוצת ברוריה; כרזות;     שאלונים 

:                                                                        בתיק 

.                         סלוניקי" המזרחי הצעיר"דוגמה של כרטיס חבר אגודת .  א 

.             סלוניקי" - ברוריה"דוגמה של כרטיס חברה אגודת צעירות מזרחיות .  ב 

).              באותיות עבריות, ספרדית יהודית(קטעי עתונות וכרזות בלאדינו .  ג 

.                    א וביוון"ת" תחכמני"צלומים לא מקוריים של בנות מזרחי ב.  ד 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10633: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

לטביה                      ] תנועת המזרחי ותורה ועבודה, צעירי מזרחי:  [שם התיק 

                                  1930-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

אופרוף לצעירי מזרחי ותורה         - בתיק , צ"תר-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   ועבודה באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   יוון- צעירי מזרחי ; המזרחי; לטביה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                           תנועת תורה ועבודה; נורוק מרדכי;     קרן קיימת לישראל 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10634: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                   לטביה- תנועת המזרחי ותורה ועבודה - צעירי מזרחי :  [שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

; פישמן יהודה ליב הכהן; המזרחי; לטביה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                              תנועת תורה ועבודה 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10635: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                      ל "הכשרות בחו, השומר הדתי, תנועת תורה ועבודה:  [שם התיק 

]                                                              לטביה 

                                  1940-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   השומר הדתי; לטביה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         תנועת תורה ועבודה; נורוק מרדכי; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                  שאלונים;     קרן קיימת לישראל 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10636: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                       , ליטא- החלוץ המזרחי והמזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1927-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

.             התיק נכתב בעברית וגרמנית. ז"תרפ- ב "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ליטא- החלוץ המזרחי ; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                      המזרחי; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10637: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , ליטא- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1932-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;   המזרחי; ליטא- החלוץ המזרחי ; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           סרטיפיקטים; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ברנשטיין צבי;     בן נון אלכסנדר 

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

      7:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10638: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , ליטא- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ד"תרצ-ג"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ליטא- החלוץ המזרחי ; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                    הרכבי צבי;     ברנשטיין צבי 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10639: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , ליטא- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ליטא- החלוץ המזרחי ; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                  תנועת תורה ועבודה]; פרסום[נתיבה ; פולין; עליה;     סרטיפיקטים 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10640: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

החלטות הכנוס הארצי                  , ליטא- המזרחי הצעיר ובני עקיבא :  שם התיק 

.                                                  של בני עקיבא' א-ה 

                                  1939-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                 "תרצ, ה"תרפ-ג"תרפ - 1939, 1923-1925: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              גשורי מאיר שמעון; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;             ברית חלוצים דתיים; ליטא- ל "בני עקיבא בחו; ליטא-     החלוץ המזרחי  



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

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

                                                 

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

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10641: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית והפועל                      . ליטא- המזרחי :  שם התיק 

.                                                        י"המזרחי בא 

                                  1936-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

-     ח"תרפ,ד"תרפ,ב"תרפ-1922,1924,1928-1932,1935-1936: תאריך התיק:       הערות 

.                      התיק נכתב בעברית ובאידיש-ו"תרצ-ה"תרצ,ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שיך אבריק; המזרחי; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     בן נון אלכסנדר 

;                                                   לטביה;     תנועת תורה ועבודה 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10642: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ליטא                                   - הסתדרות מזרחי ותורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                  "תרצ-ז"תרצ, ה"תרצ - 1937-1938, 1935:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ליטא- החלוץ המזרחי ; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;        קרן קיימת לישראל]; פרסום[נתיבה ; סרטיפיקטים; ליטא- ל "    בני עקיבא בחו 

;          תנועת תורה ועבודה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10644: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , ליטא- המזרחי ותורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                        נריה משה צבי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       ליטא; המזרחי; ליטא- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10645: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזר                   , קטעי עתונות ועתונות, כרוזים, תעודות, החלטות:  שם התיק 

"                                              תפארת בחורים"של מרכז  

                                  1940-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

.       התיק נכתב בעברית ואידיש. ראה תקציר. ש"ת-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      המזרחי; ליטא- ל "בני עקיבא בחו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                               תנועת תורה ועבודה; ליטא- החלוץ המזרחי ;     ליטא 

,      5, 1. צום יוגנט מס.  ב1939בטאון בני עקיבא בליטא משנת - קולנו . א: בתיק 

ד     "ליטא תשרי תרצ, מרכז החלוץ המזרחי- ביולטין . ג. 1929, ט"תרפ, אייר, סיון 

ידיעות ארגון       .  ה1937 יוני 86. מס, תנועת תורה ועבודה בליטא- ביולטין . ד 

,         באוועגונג-זעלבסשטענדיקע אויפלעבונגס. ה ו"טבת תרצ, בליטא" בני עקיבא" 

החלוץ  - עתונות וקטעי עתונות , כרוזים, תעודות חבר. ז. מרכז החלוץ המזרחי בליטא 

.                                                        המזרחי והמזרחי בליטא 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10646: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

יומן הפעולות של הלשכה המרכזית                   - מרכז החלוץ המזרחי :  שם התיק 

של הסתדרות המזרחי בליטא                                              

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

בתיק יומן פעולות מקורי של הלשכה המרכזית        . ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

.             תל אביב, נון-בן.י א"נכתב ע. של הסתדרות המזרחי בליטא 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ליטא- החלוץ המזרחי ; ליטא; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                 בן נון אלכסנדר 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10647: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                      התכתבות עם הברית העולמית , ספרד- תורה ועבודה :  שם התיק 

.                                  גיברלטר- מכתבים וסקירות , פורטוגל 

                                  1959-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

ט         "תשי-ג"תשי, ט"תש-ו"תש - 1946-1949,1953-1959: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הפועל המזרחי בארץ ישראל; ספרד; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   תירוש יוסף; גיברלטר; פורטוגל;     הנדלר אריה 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10648: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                     . נורבגיה- התכתבות . דנמרק- תורה ועבודה :  שם התיק 

.                     שבדיה- צעירי מזרחי . פינלנד- עם הברית העולמית  

                                  1945-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

,          1. מס, בחד שבדיה, נתיבה- בתיק . ה"תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                      1948ינואר  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פדרבוש שמעון; פינלנד; דנמרק; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          סרטיפיקטים; עליה]; פרסום[נתיבה ; שוודיה; נורבגיה;     שרגאי שלמה זלמן 

;                      הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ;     ברית חלוצים דתיים 

;                                    ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10649: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולניה                                                - צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1924-           עד1920-         תאריך התיק מ 

                                                         1954: פתוח לעיון בשנת 

.         החומר בתיק נכתב בעברית ואידיש. ד"תרפ- פ "תר: תאריך התיק:       הערות 

.         חוזרים של ארגון תבונה בפולין מארכיונו של הרב טכורש-בתיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

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

      8:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10651: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                  י"התכתבות עם הפועל המזרחי בא, פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

.                                                  סקירות על הועידות 



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

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

                                                 

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

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

צעירי     "דין וחשבון להסתדרות . א- ז בתיק "תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

ו             "תרפ,מהותו וחוקתו-המזרחי.תרפז ב-תרפה, בפולין" מזרחי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                 פרסום[נתיבה ; פולין- החלוץ המזרחי ; המרכז העולמי-     המזרחי  

;                   הפועל המזרחי בארץ ישראל; נייפלד אלימלך;     לנדאו שמואל חיים 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10652: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1929-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ט"תרפ-ח"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];       הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; המרכז העולמי- המזרחי ]; פרסום[    נתיבה  

;                                      קבוצת שמואל]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10653: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

צ                                                 "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; עליה]; פרסום[נתיבה ; פולין-     צעירי מזרחי  

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10654: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                             "תרצ, א"תרצ - 1931,1934: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 פולין- צעירי מזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                   קרן קיימת לישראל; מלמד יעקב; י-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

;                           פולין; שיך אבריק; ורהפטיג זרח;     תנועת תורה ועבודה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10655: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  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  

;          פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                שיך אבריק]; פרסום[נתיבה ; סרטיפיקטים; המרכז העולמי-     המזרחי  

;         תנועת תורה ועבודה; הפועל המזרחי בארץ ישראל; עליה;     קרן קיימת לישראל 

;                                                                שרגאי שלמה זלמן 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10656: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                    ועידות, פולין- צעירי מזרחי ותנועת תורה ועבודה :  [שם התיק 

                                  1932-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                    "תרצ, ץ"תר-ה"תרפ, 1925-1930,1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 פולין- צעירי מזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                ה-פולין הועידה הארצית ה- צעירי מזרחי ; פולין-     החלוץ המזרחי  

;                              פולין; ג-הועידה העולמית ה-     תנועת תורה ועבודה  

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10657: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

סקירות                                  , חוזרים, פולין- צעירי מזרחי:  שם התיק 

                                  1932-           עד1923-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ירחון            " הקדם"בתיק ,ב"תרצ-א"תרצ,ו"תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                  בעברית ואידיש- התיק . בהוצאת צעירי מזרחי פולין 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           חוזרים; פועלי אגודת ישראל; ב-פולין הועידה הארצית ה-     צעירי מזרחי  

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10658: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                  דמביצה,בנדין, בריסק- סניפים , פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

סוסנוביץ                             ,טומנוב,פביניץ,בגרוזקוביץ,טרנוב 

                                  1931-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

.                                          א"תרצ-ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  המזרחי; פולין; פולין- צעירי מזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10659: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                     פולין- בני עקיבא  , צעירי מזרחי והחלוץ המזרחי:  [שם התיק 

                                  1939-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,           ג"תרפ - 1923,1925,1928,1932-1933,1938-1939:תאריך התיק:       הערות 

.                  ראה תקציר. ט"תרצ-ח"תרצ,ג"תרצ-ב"תרצ,ח"תרפ,ה"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      המזרחי; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין- ל "    בני עקיבא בחו 

ניסן   ' מתאריך כט' בלודז" צעירי מזרחי"מחברת זכרונות דברים של ההסתדרות : בתיק 

.      המחברת הוצאה מארכיונו של הרב כתריאל פישל טכורש. ו"ח חשון תרפ"כ- ז "תרע 

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

      9:             מספר מיכל007:                  מספר יחידה10660: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרסומים של צעירי מזרחי בפולין                                       :  שם התיק 

                                  1927-           עד1918-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                  "תרפ, ב"תרפ, ט"תרע - 1918,1922,1927:תאריך התיק:       הערות 

.                        החומר בתיק נכתב בעברית ואידיש. ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרסומים; פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

חוברת    " קדם. "ט ב"ט כסלו תרע"כ,  וורשא1.מס" תבונה."א- בתיק הפרסומים הבאים  

,       ז" שבט תרפ5.מס, ז" כסלו תרפ1. מס" אונזער שטימע. "ב ג"אב תרפ, וורשא, ב 

ז                                     " סיון תרפ15 - 14.מס, ז"תרפ'  אדר א7.מס 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10661: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם המזרחי והנהלת                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  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  

;        המזרחי; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               פולין; סרטיפיקטים; תקציב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     פרוטוקולים 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10662: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1929-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    סרטיפיקטים; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       תקציב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     פולין 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10663: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

צ                                                 "תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                          סרטיפיקטים]; פרסום[נתיבה ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10664: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1931-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                            עליה; תקציב; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10665: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       עליה; שרגאי שלמה זלמן; סרטיפיקטים; שיך אבריק;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10666: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         השקל]; פרסום[נתיבה ; סרטיפיקטים; שיך אבריק;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                               יב-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10667: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   פולין- החלוץ המזרחי ; עליה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;      קוק אברהם יצחק הכהן; קבוצת ברוריה; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      10:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10668: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                               "תרצ: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                 קרן קיימת לישראל; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עליה;     סרטיפיקטים 

];     פרסום[נתיבה ; קוק אברהם יצחק הכהן;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10669: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הברית                        , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    סרטיפיקטים; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       פולין; שיך אבריק; קבוצת ברוריה;     עליה 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10670: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם המזרחי והנהלת                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; נייפלד אלימלך; המרכז העולמי- המזרחי ; קוק צבי יהודה הכהן; עליה;     סרטיפיקטים 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10671: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1935-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    סרטיפיקטים; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                        פולין; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     עליה 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10672: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                  ורהפטיג זרח]; פרסום[נתיבה ; תנועת תורה ועבודה;     סרטיפיקטים 



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

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

                                                 

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

;                                                   פולין;     גרינברג יעקב אהרן 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10673: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; גרינברג יעקב אהרן; סרטיפיקטים]; פרסום[    נתיבה  

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10674: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ורהפטיג זרח; גרינברג יעקב אהרן;     סרטיפיקטים 

;                                              פולין]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      11:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10675: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; מאזן[דין וחשבון כספי ; סרטיפיקטים;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10676: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                 ורהפטיג זרח; גרינברג יעקב אהרן;     סרטיפיקטים 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10678: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                            קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; ורהפטיג זרח;     סרטיפיקטים 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10679: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         רוטשטיין אליהו; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10680: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

פרוטוקולים                            , חוזרים, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

,         ו"תרפ-ה"תרפ - 1925-1926,1933-1935,1937-1938: תאריך התיק:       הערות 

.               החומר נכתב בעברית ואידיש, ח"תרצ-ז"תרצ,ה"תרצ-ג"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; השומר הדתי]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; חוזרים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                         פרוטוקולים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10681: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ת                                "דוחו, סקירות, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח       "תרצ-ג"תרצ, א"תרצ-ו"תרפ, 1933-1938, 1926-1931: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                   יוון; פולין- צעירי מזרחי ; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                               עליה]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10682: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ת                                "דוחו, סקירות, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                התיק נכתב בעברית ואידיש, ט"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       עליה]; מאזן[דין וחשבון כספי ; רוטשטיין אליהו;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10683: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

רשימות שמיות של עולים                         , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

ומועמדים לעליה והכשרה                                                

                                  1939-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט       "תרצ-ג"תרצ, ץ"תר, ט"תרפ - 1928,1930,1933-1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10685: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

תעודות                       , אישורים, המלצות, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

.              התיק נכתב בגרמנית ועברית- ז "תרצ-ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10686: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                    בריסק,צינסטחוב, ורשה-פולין- סניפי החלוץ המזרחי :  שם התיק 

.         באוסטרולנקה', לודז, ה'לומז, ביאליסטוק, פביניץ, ויליקה-נובו 

                                  1937-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ה     "תרצ-צ"תר,ה"תרפ-ד"תרפ, 1924-1925,1930-1935,1937: תאריך התיק:       הערות 

ח                                                            "תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; וינר יוסף]; פרסום[נתיבה ;     סרטיפיקטים 

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

      12:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10688: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

שאלונים                  , קול קורא לנוער הדתי, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1934-           עד1919-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

מטעם צעירי       ! אויפרוף-קול קורא:בתיק- ד "תרצ,ט"תרע:תאריך התיק:       הערות 

א             "מז ת"קבוצת הפוה,תמונות קבוצי הכשרה. מזרחי פיוטרקוב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין; פולין- החלוץ המזרחי ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         שאלונים; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     פועלי אגודת ישראל 

;                        פולין- צעירי מזרחי ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10691: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

']                       א-הועידה הארצית ה, [פולין- כנסת השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                        "תרצ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                        פרסום[נתיבה ; א-פולין הועידה הארצית ה-     השומר הדתי  

]; מקום התיישבות[מושב סלבנדי ; גבעת חיים; שיך אבריק;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                                    ל"קבוצת שח;     קבוצת רודגס 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10692: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                                    - כנסת השומר הדתי בפולין :  שם התיק 

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                        "תרצ- ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קרן קיימת לישראל; השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10693: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                          - כנסת השומר הדתי , תנועת תורה ועבודה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    76- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קרונה משה; השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          תקציב; ל"קבוצת שח; קבוצת רודגס; קרן קיימת לישראל;     שרגאי שלמה זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10694: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                             - כנסת השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תקציב; השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   קרונה משה; קרן קיימת לישראל;     עליית הנוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10695: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                             - כנסת השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  עליית הנוער; רוטשטיין אליהו; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין-     החלוץ המזרחי  

;                                                         שאלונים;     קרונה משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10696: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים                      , פולין- ההנהגה הראשית , כנסת השומר הדתי:  שם התיק 

הנחיות                                                               

                                  1935-           עד1930-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    77- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה         "תרצ-ג"תרצ,א"תרצ-צ"תר - 1930-1931,1933-1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שאלונים; השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         לנדאו שמואל חיים; קרן קיימת לישראל; חוזרים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

];                      פרסום[פולין - אהלנו ; גרדי נתן; פולין-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10698: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הנחיות                                  , חוזרים, פולין- השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                           "תרצ, ו"תרצ, - 1938, 1936: תאריך התיק:       הערות 

.                                           חלק מהתיק נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           חוזרים; השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       השקל; פולין- החלוץ המזרחי ; קרן קיימת לישראל;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

];                                          פרסום[פולין - אהלנו ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10699: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                             - כנסת השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       מנדט בריטי[הספר הלבן ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       ניסנבוים יצחק; השומר הדתי; תנועת תורה ועבודה;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10700: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

א                          -הועידה הארצית ה, פולין- כנסת השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    78- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

-         ח"תרצ, ב"תרצ, ד"תרפ - 1938-1939, 1932, 1924: תאריך התיק:       הערות 

.                                                ראה תקציר. ט"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                    תנועת תורה ועבודה; א-פולין הועידה הארצית ה-     השומר הדתי  

,       בפולין" השומר הדתי"של הכנסיה הארצית השלישית לכנסת - דין וחשבון : בתיק 

.                                 נלקח מארכיון תירוש יוסף, 1937, ורשה- ז "תרצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10702: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קטעי עתונות                            , פרסומים- השומר הדתי בפולין :  שם התיק 

                                  1938-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח      "תרצ-ז"תרצ, ה"תרצ-ד"תרצ - 1937-1938, 1934-1935: תאריך התיק:       הערות 

.                                ראה תקציר. חלק מהתיק נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        פרסום[פולין - אהלנו ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            קרונה משה]; פרסום[נתיבה ; חוזרים; תנועת תורה ועבודה;     השומר הדתי 

; קטעי עתונות; עליית הנוער]; תנועת נוער[נוער המזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

];  קבוץ[טירת צבי ; קרן קיימת לישראל; ניסנבוים יצחק; פולין- ל "    בני עקיבא בחו 

];                                    פרסום[כנסתנו ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

פולין   " השומר הדתי"הוצאת כנסת , 1938- ח "תרצ', יב',יא',י',ט- פנקס . א: בתיק 

ניב החבר        . ורשה ג, ג"תמוז תרצ", השומר הדתי"בטאון של בוגרי - כנסתנו . ב 

אוסף חומר        . ד.ורשה, ח"תמוז תרצ, של השומר הדתי" חבר קבוצי העליה"בהוצאת  

-   אהלנו . ה. ורשה, ד"סיון תרצ, בהוצאת השומר הדתי פולין, בשאלות הפועל המזרחי 

,       חשון, תשרי, ד"תרצ,תמוז, סיון, אדר, בפולין" השומר הדתי"בטאונה של כנסת  

ה                                                                        "תרצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10704: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרסומים                                , שאלונים, פולין- השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.       ראה תקציר. ט"תרצ,ד"תרצ,ט"תרפ - 1929,1934,1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שאלונים; השומר הדתי; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                              קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; פרסום[פולין -     אהלנו  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    79- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

',      חוברת א, תכנית העבודה הארגונית התרבותית והצופית- השומר הדתי . א: בתיק 

בהוצאת       ', ב' תכנית פריורית לעבודה בעדות א- קונטרס . ב. ורשה, ט"תמוז תרפ 

.                  ורשה, ו"תרצ, בפולין" השומר הדתי"כנסת , הקואופרטיבה המרכזית 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10705: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                               - תנועת תורה ועבודה והשומר הדתי :  שם התיק 

                                  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  

; שיך אבריק; תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                            ורהפטיג זרח; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     סרטיפיקטים 

;       שרגאי שלמה זלמן; השומר הדתי; עליה]; הפועל המזרחי' [    ארגון אינטנסיבי א 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10706: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.                                       ה"תרצ- ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תנועת תורה ועבודה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; עליה; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                       השומר הדתי; ישיבות אירופה;     מלמד יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10707: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                        "תרצ- ו "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    80- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; שרגאי שלמה זלמן;     השומר הדתי 

;                                      קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10709: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; השקל; ורהפטיג זרח; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10710: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                       חלק מהתיק נכתב בגרמנית. ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;              השקל; עליה; קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי;     גרינברג יעקב אהרן 

;                                           פולין- המזרחי ; עתון יומי-     הצפה  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10711: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                                        חוזרים, פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1937-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                  "תרצ, ה"תרצ-א"תרצ - 1931-1935,1937: תאריך התיק:       הערות 

.                                           חלק מהתיק נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    81- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   חוזרים]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; סרטיפיקטים; פולין-     החלוץ המזרחי  

;               קבוצת ברוריה]; פרסום[פולין - אהלנו ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; יח-הקונגרס הציוני ה; פולין-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10712: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ת                             "דוחו, פרוטוקולים, פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1938-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                  "תרצ,ו"תרצ, ט"תרפ - 1929,1936,1938: תאריך התיק:       הערות 

.                                ראה תקציר. חלק מהתיק נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];    קבוץ[טירת צבי ]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                                         פרוטוקולים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

,      מפעולות ההנהלה הראשית לתנועת תורה ועבודה בפולניה- דין וחשבון . א: בתיק 

.                                         1935, ורשה, ו"תשרי תרצ- ג "תשרי תרצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10713: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                              - ברית חלוצים דתיים , תורה ועבודה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.               חלק מהתיק נכתב בגרמנית. ט"תרצ- ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                              ברית חלוצים דתיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10714: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                     בנדין, אוסטרוביץ- סניפים , פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

.                                            לובלין', לודז, סוסנוביץ 

                                  1939-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                 "תרצ-ח"תרצ, ד"תרצ - 1938-1939, 1934: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    82- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      עליה; תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;     קרן חוסר עבודה של הפועל המזרחי]; פרסום[נתיבה ; פולין- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10715: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרסומים                                        , פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1939-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.       ראה תקציר, חלק מהתיק נכתב באידיש, ט"תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         קטעי עתונות]; פרסום[נתיבה ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

,    סלבקוב", תורה ועבודה"ירחון מוקדש לחיים הקבוציים בתנועת - חיינו . א: בתיק 

וורשא         , ד"תמוז תרצ} באידיש" {ברוריה. "ב. ב,חוברת א, ד"תרצ, אייר, כסלו 

פרסום       .ורשה ד, ט"אייר תרצ, פרסום באידיש הוצאת כנסת השומר הדתי בפולין. ג 

ח                   "תרצ-ח"תרע, באידיש ליובל העשרים לתנועת תורה ועבודה בפולין 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10716: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רשיונות                       , כרוז של הרב קוק, פולין- תורה ועבודה :  שם התיק 

עליה                                                                 

                                  1933-           עד1918-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ט            "תרפ-ז"תרפ, ח"תרע - 1927-1929,1933, 1918: תאריך התיק:       הערות 

.                                ראה תקציר. חלק מהתיק נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;      סרטיפיקטים; בני עקיבא בארץ ישראל; פולין- המזרחי ;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;                      קרן קיימת לישראל; רדלר פלדמן יהושע;     פועלי אגודת ישראל 

;                                                        הפועל המזרחי בארץ ישראל 

לחדש סיון  ' כרוז אל היהדות בפולניה מאת אברהם יצחק הכהן קוק מתאריך ד. א: בתיק 

כרוז מטעם הפועל המזרחי  .כרוז באידיש מאת פועלי אגודת ישראל בפולין ג. ב. ט"תרפ 

    1926.11.4- תאריך , בדבר הרצאה ואסיפה פומבית" תורה ועבודה"רשימת , בתל אביב 

                              1918מטעם המזרחי בורשה שנת } באידיש{קול קורא . ד 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10720: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם עסקני התנועה                     , פולין- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    83- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                              והנהלת הציונות הכללית 

                                  1933-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

מרבית החומר בתיק צולם בארכיון           . ג"תרצ-א"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           השקל; ניסנבוים יצחק; סרטיפיקטים; ברלין מאיר;     פרבשטיין יהושע השיל 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10721: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                    התכתבות עם המרכז העולמי, פולין- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

.                                                     תעודות, רשימות 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

מרבית החומר בתיק צולם בארכיון           . ה"תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עליה; פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                            השקל; ניסנבוים יצחק;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10722: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם המרכז העולמי                     , פולין- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

מרבית החומר בתיק צולם בארכיון הציוני          . ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                          המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                          קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל;     ניסנבוים יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10723: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    84- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם המרכז העולמי                     , פולין- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר בתיק צולם בארכיון           . ח"תרצ- ז "תרצ:תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;              עליה; מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                                  ניסנבוים יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10724: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                     פביניץ', לודז- סניפים , פולין- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

סוסנוביץ                    , רובנה, ביאליסטוק, ווארקא, קאליש, בריסק 

                                  1939-           עד1902-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,         ט"תרפ,ד"תרפ,ב"תרס - 1902,1924,1929,1932,1939:תאריך התיק:       הערות 

.                   ראה תקציר. חלק מהחומר בתיק מצולם. ט"תרצ-ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עליה; פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

,     י אברהם קרייזל"ספר התקנות של המנין המזרחי בקאסוב חבר סדר והוצע ע- בתיק  

.               ב"שנת תרצ, בהוצאת האגודה מרכז רוחני בקאסוב אשר בגלציה המזרחית 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10725: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                    , תזכירים, החלטות, פולין- הסתדרות המזרחי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

חלק       .ט"תרצ-ו"תרצ,ט"תרפ,ז"תרפ-1927,1929,1936-1939:תאריך התיק:       הערות 

.            מרבית התיק צולם בארכיון הציוני המרכזי. מהחומר באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         השקל; שרגאי שלמה זלמן; השומר הדתי; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

;                                              פולין- המזרחי ;     ניסנבוים יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    85- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10726: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם המרכז העולמי                  , הסתדרות המזרחי בחבל וילנא:  שם התיק 

                                  1935-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה           "תרצ,ב"תרצ,צ"תר-ו"תרפ,1926-1930,1932,1935: תאריך התיק:       הערות 

.                     מרבית החומר בתיק צולם בארכיון הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                             פולין-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10727: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                     , הסתדרות צעירי והחלוץ המזרחי בחבל וילנא:  שם התיק 

.                                                   עם הברית העולמית 

                                  1927-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

 פריטים בתיק צולמו בארכיון           2. ז"תרפ- ה "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                       פולין-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10728: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                     , הסתדרות צעירי והחלוץ המזרחי בחבל וילנא:  שם התיק 

.                                                   עם הברית העולמית 

                                  1931-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

.                                       א"תרצ- ח "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                      עליה; סרטיפיקטים; פולין-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10730: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                    ת"דוחו, חבל וילנא- הסתדרות צעירי והחלוץ המזרחי :  שם התיק 

.                                           התכתבות, תקציבים,שאלונים 

                                  1931-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א            "תרצ-ץ"תר,ח"תרפ,ה"תרפ-1925,1928,1930-1931:תאריך התיק:       הערות 

.                   בתיק מספר פריטים שצולמו בארכיון הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];             תנועת נוער[נוער המזרחי ; שאלונים; פולין- החלוץ המזרחי ;     תקציב 

;                                          פולין- המזרחי ;     תנועת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10733: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הקונגרס                       , ועידה ארצית שביעית של המזרחי בפולין:  [שם התיק 

]                                          צירי המזרחי', יג-הציוני ה 

                                  1937-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק צולם בארכיון       , 1923,1937-ז"תרצ,ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                        מספר פריטים כתובים באידיש. הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- המזרחי ; השקל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          ז-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ; פרוטוקולים; יג-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10742: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                       התכתבות, הועד המרכזי, הסתדרות המזרחי בפולניה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר בתיק צולם בארכיון            . ט"תרצ-ב"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         השקל; פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; פדרבוש שמעון; עליה;     סרטיפיקטים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10743: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים                  , לשכת המרכז לגליציה המזרחית, פולין- המזרחי :  שם התיק 

.                                                     תעודות, ת"דוחו 

                                  1939-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,       ד"תרפ-ג"תרפ-1923-1924,1928-1929,1930-1937,1939:תאריך התיק:       הערות 

.       מרבית החומר צולם בארכיון הציוני המרכזי. ט"תרצ,ז"תרצ-ח"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                פרסום[המסלה ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; חוזרים; ד-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ; פולין- המזרחי ;     קרן קיימת לישראל 

;                              קרן היסוד;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10744: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                      - תנועת תורה ועבודה בגליציה המזרחית :  שם התיק 

.                                                      הברית העולמית 

                                  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  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               קרן קיימת לישראל; סרטיפיקטים; עליה]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10746: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                      - תנועת תורה ועבודה בגליציה המזרחית :  שם התיק 

.                                                      הברית העולמית 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ו"תרצ: 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 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                        עליה; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10747: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                      - תורה ועבודה בגליציה המזרחית :  שם התיק 

.                                                            העולמית 

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];         פרסום[נתיבה ]; מאזן[דין וחשבון כספי ; פולין- החלוץ המזרחי ;     כספים 

;                            תנועת תורה ועבודה; השקל;     עוזיאל בן ציון מאיר חי 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10750: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                       , תורה ועבודה בגליציה המזרחית:  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן קיימת לישראל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       עליה; מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                                     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10751: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        - תנועת תורה ועבודה בגליציה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                               פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                          עליה; סרטיפיקטים; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10753: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים                          , גליציה המזרחית- תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                                       ו"תרצ- ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     תנועת תורה ועבודה; בנקים; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                            פולין- המזרחי ; סרטיפיקטים;     קוק אברהם יצחק הכהן 

;             חוזרים; קרן קיימת לישראל; השקל]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                                                       פולין-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10757: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

מפעל                     , סקירות, תנועת תורה ועבודה בגליציה המזרחית:  שם התיק 

השקל                                                                 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

מרבית החומר     . ט"תרצ-ז"תרצ, ה"תרצ, 1937-1939, 1935: תאריך התיק:       הערות 

.                                                      בתיק מצולם 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תנועת תורה ועבודה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          פולין- המזרחי ; מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ;     קרן קיימת לישראל 

;                עליה; הפועל המזרחי בארץ ישראל; השקל;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                         קבוצת אברהם; ד-פולין הועידה הארצית ה-     תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10758: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

תזכירים                   , תקנון, ועידות, תנועת תורה ועבודה בגליציה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר בתיק הוא לא ארכיוני אלא      . ח"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                         צילומים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                             תנועת תורה ועבודה; תקנון; פולין-     החלוץ המזרחי  

;                                      ב-פולין הועידה הארצית ה-     תורה ועבודה  

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; סרטיפיקטים; ג-פולין הועידה הארצית ה-     תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10759: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                         פרסומים, עתונות, תנועת תורה ועבודה בגליציה:  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ח"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               פרסום[המודיע ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    פולין- ל "בני עקיבא בחו]; ארץ ישראל[חלוקה ; אגודת ישראל; פולין-     המזרחי  

];                                                            קבוץ[    טירת צבי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10760: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

                  1924-1934,1938- ח "תרצ, ד"תרצ-ד"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פולין- צעירי מזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               תקציב; עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     הפועל המזרחי בארץ ישראל 

;                                      קבוצת אברהם]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10761: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

מספר פריטים בתיק הם לא חומר ארכיוני     . ו"תרצ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                     אלא מצולמים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                              תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10762: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        רשימות, תקציבי הכשרות, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

ת                                                              "דוחו 

                                  1938-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח         "תרצ-ז"תרצ,ג"תרצ-ח"תרפ, 1928-1933,1937-1938: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;             שאלונים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10763: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                         קבוצות הכשרה, סקירות, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר       .ד"תרצ-ג"תרצ, ד"תרפ, 1933-1934, 1924: תאריך התיק:       הערות 

.                   נכתב באידיש ובחלקו הוא לא ארכיוני אלא צילומים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עליה;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10764: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית ובני                    , פולין- בני עקיבא :  שם התיק 

.                                                   עקיבא בארץ ישראל 

                                  1939-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פולין- ל "בני עקיבא בחו; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         עליה; קבוצת אברהם; קרן קיימת לישראל]; פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10765: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00168:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קבוצת אברהם                              , חוזרים, פולין- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1938-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                  "תרצ-ד"תרצ, ב"תרצ, 1934-1938, 1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פולין- ל "בני עקיבא בחו; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];            פרסום[פולין - אהלנו ; קוק אברהם יצחק הכהן; קבוצת אברהם;     חוזרים 

;                                                               קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10767: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00168:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

מפעל השקל                                , חוזרים, פולין- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1939-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                  חלק מהתיק נכתב באידיש. ט"תרצ-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פולין- ל "בני עקיבא בחו; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    עתון יומי- הצפה ; השקל]; פרסום[פולין - אהלנו ; חוזרים;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10768: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם בני עקיבא                     , חוזרים, פולין- בני עקיבא :  שם התיק 

.                                                               י"בא 

                                  1939-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהתיק נכתב באידיש  הפריטים           .ט"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                        ראה תקציר. ברובם מצולמים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      פולין- ל "בני עקיבא בחו; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; קבוצת אברהם; קרן קיימת לישראל; עתון יומי- הצפה ; תנועת תורה ועבודה;     חוזרים 

];                                                      פרסום[פולין -     אהלנו  

ההנהגה הראשית       , הוצאת כנסת בני עקיבא, 8-10-13. ספרית המדריך מס. א: בתיק 

דין וחשבון מפעולות ההנהגה הראשית מוגש לכנסיה        .  ב1938-ח"שנת תרצ, בלבוב 

.                       1936- ו "אדר תרצ, בלבוב" בני עקיבא"הארצית הראשונה של  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10770: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרסומים                          , תכניות, החלטות, פולין- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                  "תרצ, ו"תרצ-ה"תרצ - 1939, 1935-1936:תאריך התיק:       הערות 

.                                                       ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פולין- ל "בני עקיבא בחו; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                     קרן קיימת לישראל;     חוקה 

,   הוצאת כנסת בני עקיבא ההנהגה הראשית בלבוב8,10,13. ספרית המדריך מס. א: בתיק 

דין וחשבון מפעולות ההנהגה הראשית מוגש לכנסיה הארצית הראשונה   .ב. ח"תאריך תרצ 

.                                   ו"אדר תרצ' כב' - כא, לבוב", בני עקיבא"של  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10774: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

תזכירים                          , שאלונים, חוזרים, לבוב- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1939-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.        ראה תקציר. ט"תרצ-ד"תרצ,א"תרצ, 1931,1934-1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פולין- ל "בני עקיבא בחו; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         קבוצת אברהם]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; חוזרים]; פרסום[    נתיבה  

;                                       קבוצת אריה]; קבוץ[טירת צבי ;     שאלונים 

.          ללא תאריך, לבוב ,  הוצאת כנסת בני עקיבא13. פנקס המושבה מס. א: בתיק 

ליום      . ג. ללא תאריך, לבוב" בני עקיבא" בהוצאת כנסת 5. מס" בימתנו"ספרית .ב 

,      שמואל חיים לנדוי בהוצאת תנועת תורה ועבודה, הזכרון של הרב שמואל מוהליבר 

.                                                            ץ"סיון תרח, לבוב 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10775: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות עם הברית                   , פולין- צעירי החלוץ ובנות מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                   קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; סרטיפיקטים; תקציב]; פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10779: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                   , לבוב- צעירי החלוץ ובנות המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1933-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                           "תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                  תקציב; סרטיפיקטים; עליה]; פרסום[נתיבה ;     תנועת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10780: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                    , לבוב- צעירי החלוץ ובנות מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;        פולין- ל "בני עקיבא בחו; תנועת תורה ועבודה; בנקים; עליה;     סרטיפיקטים 

;                                                       פולין-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10781: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חוזרים                             , לבוב- צעירי החלוץ ובנות המזרחי :  שם התיק 

                                  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  

;             לנדאו שמואל חיים; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין-     החלוץ המזרחי  

; תנועת תורה ועבודה]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; פולין- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                   חוזרים; פולין- המזרחי ;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10782: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים                              , לבוב- צעירי החלוץ ובנות מזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                          "תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          פולין- המזרחי ; תנועת תורה ועבודה]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                     קרן קיימת לישראל; בנקים; עליה; פולין- ל "    בני עקיבא בחו 

;      לנדאו שמואל חיים; יח-הקונגרס הציוני ה; חוזרים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

];                                             תנועת נוער[נוער המזרחי ;     השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10783: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                   תזכירים, סקירות, לבוב- צעירי החלוץ ובנות המזרחי :  שם התיק 

תקציב                                                                

                                  1937-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

-      בתיק,ז"תרצ,ה"תרצ-ב"תרצ,צ"תר-1930,1932,1935,1937:תאריך התיק:       הערות 

.         ד"כרטיס חבר של צעירי החלוץ ובנות מזרחי בגליציה לשנת תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         קבוצת אברהם; תנועת תורה ועבודה; תקנון; תקציב; פולין-     החלוץ המזרחי  

];        תנועת נוער[נוער המזרחי ; קרן קיימת לישראל; פולין- ל "    בני עקיבא בחו 

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10784: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                            , פולין- המזרחי :  שם התיק 

                                  1929-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרפ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;      לנדאו שמואל חיים; תקציב; פולין- החלוץ המזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;           סרטיפיקטים; ההסתדרות הציונית העולמית;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10785: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                            , פולין- המזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

-         צ"תר, ז"תרפ-ו"תרפ, 1926-1927,1930-1935,1937: תאריך התיק:       הערות 

ז                                                      "תרצ,ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

]; פרסום[נתיבה ; הפועל המזרחי בארץ ישראל; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10787: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ועידות                                      , חוזרים, פולין- המזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1924-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר      . ז"תרצ, ג"תרצ-ד"תרפ, 1937, 1924-1933: תאריך התיק:       הערות 

.                                בתיק צולם בארכיוןן הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;       עליה; קרן קיימת לישראל; השקל; חוזרים]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

;                הפועל המזרחי בארץ ישראל;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         ה-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ; ג-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10789: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רשימות                                      , סקירות, פולין- המזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד חלק מהחומר צולם     "תרצ,א"תרצ-ט"תרפ-1929-1931,1934: תאריך התיק:       הערות 

.                 מספר פריטים כתובים באידיש.בארכיון הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                  קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     תנועת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10790: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                      התכתבות עם הברית העולמית, פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                          "תרצ-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הפועל המזרחי בארץ ישראל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];        פרסום[נתיבה ]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; פולין-     החלוץ המזרחי  

;                קרן היסוד; עליה; סרטיפיקטים; שיך אבריק; פולין-     צעירי מזרחי  

;                                          תנועת תורה ועבודה; פולין-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10791: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

כרזות                                  , חוזרים, פולין- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1937-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תרצ,ג"תרצ-א"תרצ, ח"תרפ-1928,1931-1933,1937: תאריך התיק:       הערות 

.                            מספר פריטים כתובים באידיש. ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פולין- צעירי מזרחי ; כרזות; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                               חוזרים; השקל; פולין-     המזרחי  

הזמנה לתפלת הודיה על כי האומות המאוחדות הכירו בזכות ישראל   - כרזה . א: בתיק  

.         תורה ועבודה בקראקוב- מאת הועד של הסתדרות מזרחי - על ארצם להתנחל בה  

כרזה באידיש למען הפועל הדתי בארץ ישראל מטעם הועד הפועל להסתדרות מזרחי     . ב 

.           ח"הכרזה מתאריך ניסן תרפ, והסתדרות צעירי מזרחי במערב פולניה ושלזיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10792: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                                - החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1935-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                          "תרצ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10820: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                                       ו"תרצ- ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   עליה; פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                      מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10821: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

שאלונים                      , תקציבים, חוזרים, פולין- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

,          ץ"תר,ח"תרפ - 1928,1930,1932-1933,1936-1938: תאריך התיק:       הערות 

ח                                          "תרצ-ו"תרצ,ג"תרצ-ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               תורה ועבודה; סרטיפיקטים; חוזרים; פולין- החלוץ המזרחי ;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10822: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                        , פולין- השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהפריטים בתיק צולמו בארכיון       . ח"תרצ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פולין- השומר הדתי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                עליה]; פרסום[נתיבה ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10823: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ענייני הכשרות ועליה                     , חוזרים, פולין- השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהפריטים בתיק צולמו בארכיון         , ו"תרצ-א"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                   הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חוזרים; פולין- השומר הדתי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   לנדאו שמואל חיים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

; א-פולין הועידה הארצית ה- השומר הדתי ; ב-פולין הועידה הארצית ה-     השומר הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10824: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

תזכירים                                 , ועידות, פולין- השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1935-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה                                          "תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פולין- השומר הדתי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; ב-פולין הועידה הארצית ה- השומר הדתי ; א-פולין הועידה הארצית ה-     השומר הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10825: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                        , פולין- השומר הדתי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                              ראה תקציר. ו"תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פולין- השומר הדתי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;  קרן קיימת לישראל; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עליה; סרטיפיקטים]; פרסום[    נתיבה  

];                                      פרסום[הד השומר הדתי ]; פרסום[    כנסתנו  

מספר פריטים הוצאו מהארכיון    . חלק מהפריטים בתיק צולמו בארכיון הציוני המרכזי 

,     דרכו ומטרתו- השומר הדתי .א. בתיק מספר פרסומים. של הרב טכורש ויצחק תירוש 

.      ג"מנחם אב תרצ, קרקוב, הוצאת השומר הדתי בפולין- כנסתנו . ב. ץ"תר, קראקא 

.               ב"ניסן תרצ, קראקא, הוצאת השומר הדתי בקראקא- הד השומר הדתי . ג 

.                ג"טבת תרצ, קרקוב, הוצאת השומר הדתי בקרקוב- הד השומר הדתי . ד 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10826: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , פולין- תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1939-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ט"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פולין- תורה ועבודה ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;             מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10827: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

החלטות                           , חוזרים, פולין- תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1940-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש        "ת, ח"תרצ-ו"תרצ, ג"תרצ - 1933,1936-1938,1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  חוזרים; פולין- תורה ועבודה ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          פועלי אגודת ישראל; הפועל המזרחי בארץ ישראל; המרכז העולמי-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10828: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                      , ורשה- מרכז בעלי מלאכה דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1936-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    עליה; פולין- תורה ועבודה ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10829: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרוטוקולים                                      , פולין- י "המשרד הא:  שם התיק 

                                  1939-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,         א"תרצ,ו"תרפ-ה"תרפ - 1925-1926,1931,1935-1939:תאריך התיק:       הערות 

.              מרבית התיק צולם בארכיון הציוני המרכזי. ט"תרצ-ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סרטיפיקטים; חוזרים; עליה; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    ורהפטיג זרח; פרוטוקולים]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10830: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                      רשימות התורמים- קרנות של התנועה הדתית בפולין :  שם התיק 

התכתבות                                                              

                                  1938-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

הפריטים        . ח"תרצ-ה"תרצ, ט"תרפ - 1935-1938, 1928: תאריך התיק:       הערות 

.            חלקם כתובים באידיש, בתיק צולמו בארכיון הציוני המרכזי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   בתי כנסת; קרן קיימת לישראל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10831: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

סקירות                                  , מכתבים, גוטסדינר. שליחות א:  שם התיק 

                                  1937-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                  "תרצ,ה"תרצ-ד"תרצ - 1937, 1934-1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קרן קיימת לישראל; שליחים; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10832: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

סקירות                               , מכתבים, שליחות משה סקורטובסקי:  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

.              מרבית הפריטים בתיק מצולמים. א"תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                סקורטובסקי משה הכהן;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10833: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                         כרטיסי ציר, תעודות, מכתבים- רוזנבלום יצחק :  שם התיק 

                                  1953-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

,      ז"תרצ- ד "תרצ - 1942-1943,1945,1953, 1934-1937: תאריך התיק:       הערות 

.                               ראה תקציר. ג"תשי, ה"תש, ג"תש-ב"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן קיימת לישראל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                   רוזנבלום יצחק]; סיעה[למפנה ;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

רוזנבלום   , המקור של התיק נמצא בחטיבת ארכיונים אישיים- הפריטים בתיק מצולמים  

                                                             27. תיק מס, יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10834: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                           - קול קורא , פרסומים:  שם התיק 

                                  1939-           עד1918-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

-      ח"תרע - 1918-1920,1922,1927,1931-1936,1938-1939:תאריך התיק:       הערות 

.             ראה תקציר, ט"תרצ-ח"תרצ,ו"תרצ-א"תרצ,ז"תרפ,ב"תרפ,פ"תר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               פולין- המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                            מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

כלי מבטאם של הצעירים     - דגלנו .  ב1918, ורשה", מזרחי"דער רוף פון . א: בתיק 

,       ווארשא, הוצאת המזרחי בפולין" דער מזרחי. "ג. ב"תרפ, שבט, החרדים בפולין 

.        ג"תרצ, הוצאת כנסת השומר הדתי בפולין} מתוך הרצאה{חנוכנו הצופי .פ ד"תר 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10835: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                   - המזרחי ותנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1919-           עד1917-         תאריך התיק מ 

                                                         1949: פתוח לעיון בשנת 

",           הצפירה"כרוניקה מתוך - בתיק . ט"תרע-ז"תרע: תאריך התיק:       הערות 

.                          גנץ יהודה: ערך, ט"תרע,ח"תרע,ז"תרע-שנים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;      פולין- המזרחי ; פולין- תורה ועבודה ; א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10836: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הקונסוליה הפולנית בישראל                                            :  שם התיק 

                                  1953-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג         "תשי, ט"תש-ח"תש, ג"תש - 1943,1948-1949,1953: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                               פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10837: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                                        פולין- קטעי עתונות , מאמרים:  שם התיק 

                                  1921-           עד1921-         תאריך התיק מ 

                                                         1951: פתוח לעיון בשנת 

.                             החומר בתיק מצולם. א"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פולין- החלוץ המזרחי ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                             פולין-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10838: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                         - קטעי עתונות , חוברות:  שם התיק 

                                  1938-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

"     המזרחי,"קטעי עתונות מצולמים- בתיק . ח"תרצ-ט"תרע: תאריך התיק:       הערות 

.                             בשפות עברית פולנית ואידיש", הצפירה" 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פולין- המזרחי ; קטעי עתונות; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                     לנדאו שמואל חיים; פולין-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10839: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

די יודישע שטימע                                                     :  שם התיק 

                                  1933-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.                              ראה תקציר. ג"תרצ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        פרסום[פולין - אהלנו ; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

,   ביליסטוק", תחכמוני"הוצאת תלמידי בית המדרש הגבה ', חוברת א, אהלנו. א: התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

,     1,2,4-8,13-15. מס, ג"תרצ, די יודישע שטימע, עתונות באידיש. ב. ה"ניסן תרפ 

ג                            "תרצ, בדרך. ו ד"תרפ, יודישע וארט.  ג26,44,,21,25 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10840: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פולין                                              - בטאון בית יעקב :  שם התיק 

                                  1930-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

.                                     ראה תקציר. ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      פרסומים; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

.  ץ"שנת תר. 54, 50. מס, פולין- בטאון בית יעקב בהוצאת בנות אגודת ישראל : בתיק 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10853: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                     , בפולין" יבנה"הסתדרות :  שם התיק 

                                  1939-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                 "תרצ-ה"תרצ, ט"תרפ - 1935-1939, 1929: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן קיימת לישראל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                     חינוך דתי;     קבוצת אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10854: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ל לחבר                        "התכתבות בין הלשכה הראשית של קק[פולין :  שם התיק 

]                                                        לייב בייטעל 

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.        חלק מהפריטים בתיק כתובים באידיש- ג "תרצ-ב"תרצ:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן קיימת לישראל; פולין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10855: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                    , המזרחי וצעירי החלוץ המזרחי בברטיסלבה:  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  1928-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תרפ-ב"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; תקציב; וינגרטן שמואל הכהן; כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ-     צעירי מזרחי  

];                                                              פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10857: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                              - כוסלובקיה 'צ:  שם התיק 

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

.     חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית- צ "תר- ט "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];         תנועת נוער[נוער המזרחי ]; פרסום[נתיבה ; כוסלובקיה'צ-     צעירי מזרחי  

;                  תקציב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עליה; כוסלובקיה'צ-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10858: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                              - כוסלובקיה 'צ:  שם התיק 

                                  1931-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1961: פתוח לעיון בשנת 

.       חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית- א "תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                      סרטיפיקטים; כוסלובקיה'צ-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10859: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                              - כוסלובקיה 'צ:  שם התיק 

                                  1939-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

         1932-1933,1938-1939ט "תרצ-ח"תרצ, ג"תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; פרסום[נתיבה ; כוסלובקיה'צ-     צעירי מזרחי  

;  כוסלובקיה'צ- ל "בני עקיבא בחו]; הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10862: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                    , ברטיסלבה- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ט      "תרצ, ז"תרצ, ה"תרצ-ד"תרצ - 1934-1935,1937,1939: תאריך התיק:       הערות 

.                                חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; פרסום[נתיבה ; כוסלובקיה'צ-     צעירי מזרחי  

;                                כוסלובקיה'צ- תורה ועבודה ; עליה;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10864: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                    , ברטיסלבה- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1939-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט        "תרצ-ח"תרצ,ו"תרצ-ה"תרצ - 1935-1936,1938-1939: תאריך התיק:       הערות 

.                                     חלק מהפריטים כתובים בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          פרסום[נתיבה ; כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                           א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10865: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1937-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           כספים; כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי ; כוסלובקיה'צ- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10866: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                  כוסלובקיה'צ- ל "בני עקיבא בחו; כוסלובקיה'צ-     החלוץ המזרחי  

;                            עליית הנוער; סרטיפיקטים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10867: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

.             חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית. ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"ויצ; סרטיפיקטים; כוסלובקיה'צ-     החלוץ המזרחי  

;                                                          עליה;     עליית הנוער 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10868: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1938-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                 "תרצ-ו"תרצ, ב"תרצ - 1936-1938, 1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי ; חוזרים; כוסלובקיה'צ- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                   השקל; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10869: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , כוסלובקיה'צ- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1937-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

]; מאזן[דין וחשבון כספי ; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; כוסלובקיה'צ-     החלוץ המזרחי  

;                                                          פרוטוקולים;     תקנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10870: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                      כוסלובקיה'צ- בני עקיבא , החלוץ המזרחי, המזרחי:  שם התיק 

הנחיות                                                      , חוזרים 

                                  1938-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

,             צ"תר-ט"תרפ - 1938, 1932-1934, 1929-1930: תאריך התיק:       הערות 

.          חלק מהפריטים כתובים בגרמנית ואידיש. ח"תרצ, ד"תרצ-ב"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            עליה; כוסלובקיה'צ- ל "בני עקיבא בחו; כוסלובקיה'צ-     החלוץ המזרחי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                             חוזרים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10872: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רשימות                              , חשבונות, תקציבים- כוסלובקיה 'צ:  שם התיק 

                                  1934-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד         "תרצ-ג"תרצ,א"תרצ-צ"תר - 1930-1931,1933-1934: תאריך התיק:       הערות 

.                                          התיק כתוב בשפה הגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   עליה; כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                        תקציב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; כוסלובקיה'צ-     המזרחי  

;                                           א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10873: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                     כוסלובקיה'צ- תורה ועבודה , המזרחי, צעירי מזרחי:  שם התיק 

החלטות                                                  , פרוטוקולים 

                                  1934-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

.     חלק מהתיק נכתב בגרמנית ואידיש - 1931-1934, 1927: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                            כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ-     צעירי מזרחי  

;                                           א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10874: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

כוסלובקיה                                'צ- בני עקיבא , תורה ועבודה:  שם התיק 

                                  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  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            כוסלובקיה'צ- ל "בני עקיבא בחו; א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10875: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                   , כוסלובקיה'צ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1948-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח          "תש-ו"תש, ש"ת-ט"תרצ - 1946-1948, 1939-1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                           ברית חלוצים דתיים; כוסלובקיה'צ- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10876: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

פרסומים                                               - כוסלובקיה 'צ:  שם התיק 

                                  1954-           עד1922-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

מצבת         " אלה אזכרה: "בתיק-ד"תשי,ב"תרפ-1922,1954: תאריך התיק:       הערות 

.               ירושלים, מרתף השואה-זכרון לזכר חללי העיר פיעשטאני 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                           השקל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10877: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הד החלוץ                       , החלוץ המזרחי, פרסומים- כוסלובקיה 'צ:  שם התיק 

                                  1940-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

.        ראה תקציר. ש"ת-ו"תרצ, ץ"תר - 1936-1940, 1930: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                           השקל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ז הוצאת החלוץ    "תרצ, ו, ה, ג, ו"תרצ, ח-ז, פרסום הד החלוץ גליונות ג. א: בתיק 

,          הוצאת החלוץ המזרחי, ש"ת, דפים לאינפורמציה פנימית.ב. קושיצה, המזרחי 

.       הוצאת בני עקיבא בבוהמיה ובמורביה, ח"תרצ- חוברת ב , במעלה. ג. ברטיסלבה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10880: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00226:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                           קושיצה- התכתבות מרכז תנועת תורה ועבודה :  [שם התיק 

]                                                           ברטיסלבה 

                                  1935-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר בתיק נכתב בגרמנית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;             עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

;            כוסלובקיה'צ- ל "בני עקיבא בחו; סרטיפיקטים; כוסלובקיה'צ-     המזרחי  

;                                                               קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10881: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00226:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                          קושיצה- התכתבות מרכז מזרחי ותורה ועבודה :  [שם התיק 

]                                                           ברטיסלבה 

                                  1942-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

.                                    חלק מהחומר בתיק נכתב בגרמנית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סרטיפיקטים; עליה; כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; כוסלובקיה'צ- המזרחי ; כוסלובקיה'צ-     החלוץ המזרחי  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10882: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00226:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        קושיצה- התכתבות המזרחי ותנועת תורה ועבודה :  [שם התיק 

]                                                           ברטיסלבה 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                                    חלק מהחומר בתיק נכתב בגרמנית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         כוסלובקיה'צ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; קרן קיימת לישראל; השקל; סרטיפיקטים; עליה; א-פולין הועידה הארצית ה-     המזרחי  

;                                      חוזרים; תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10883: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפול המזרחי                           : שם יחידה 

צרפת                                       - התכתבות עם מרכז המזרחי :  שם התיק 

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תרפ-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 צרפת- המזרחי ; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10884: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                        , צרפת- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1928-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

.                  חלק מהתיק נכתב באידיש. ח"תרפ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                   תנועת נוער[נוער המזרחי ]; הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

];                                          פרסום[נתיבה ; צרפת-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10885: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                        , צרפת- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1934-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                  "תרצ-ג"תרצ, צ"תר - 1933-1934, 1930: תאריך התיק:       הערות 

חלק מהתיק נכתב בצרפתית                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 צרפת- המזרחי ; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         צרפת-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10886: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                       התכתבות עם הברית העולמית, צרפת- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                         ח"תרצ-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            צרפת- תורה ועבודה ; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10887: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                             , צרפת- המזרחי :  שם התיק 

                                  1955-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו                            "תשט, ט"תרצ - 1955, 1939: תאריך התיק:       הערות 

.                                   חלק מהתיק נכתב באידיש וצרפתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 צרפת- המזרחי ; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                               קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10888: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

צרפת                                   - ל "התכתבות עם בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1956-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

-         ג"תשי, ט"תש-ה"תש - 1945-1949,1953-1954,1956: תאריך התיק:       הערות 

.     שהועברו לנספח פרסומים" ידיעות"בתיק פרסומים בשם -ז"תשט,ד"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           עליה; קורץ משה אריה; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                      צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת-     המזרחי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10890: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                                              , צרפת- המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח      "תרצ-ז"תרצ, ה"תרצ-ד"תרצ - 1937-1938, 1934-1935: תאריך התיק:       הערות 

.                                          חלק מהחומר נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                              צרפת-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10891: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

צרפת                                     - התכתבות עם הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1951-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

.                  חלק מהתיק נכתב בצרפתית, א"תשי-ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קורץ משה אריה; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                     צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10892: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                                       , צרפת- הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1953-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

.       ראה תקציר. חלק מהתיק נכתב באידיש. ג"תשי-א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חינוך דתי; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

,   ג ובהם מאמרים באידיש בנושאי הפועל המזרחי"בתיק מספר עתונים באידיש משנת תשי 

אראגן         - צענטראל - אונזער וועג . א: העתונים הם. תורה ועבודה ובני עקיבא 

דער אידישער זשורנאל             .אין אייראפע ב" הפועל המזרחי"און " מזרחי"פון  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10893: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                         צרפת- התכתבות עם הברית העולמית ובני עקיבא :  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג                                         "תשי- ב"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10895: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

צרפת                          - התכתבות עם הברית העולמית ובני עקיבא :  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ג                                          "תשי-ב"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10898: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

צרפת                                 - עלית הנוער הדתי , תורה ועבודה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ז                "תשכ, ז"תשי-ג"תשי, - 1966, 1953-1957: תאריך התיק:       הערות 

.                                          חלק מהתיק כתוב בצרפתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   עליית הנוער; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                            מרוקו; עליה; צרפת-     תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10899: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                       בני עקיבא בחוץ לארץ, יהודי צרפת וצפון אפריקה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1955-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ז                   "תשט, ב"תשי-ו"תש - 1945-1052,1955: תאריך התיק:       הערות 

.                                          חלק מהתיק כתוב בצרפתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יהודי צפון אפריקה; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;            בני עקיבא בארץ ישראל; עליה; עליית הנוער; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

;              פרוטוקולים; קורץ משה אריה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     קליטת עליה 

;                  השקל; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מצרים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10900: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                    , בוקובינה, רומניה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1932-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                           "תרצ-צ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             רומניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                       רומניה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10901: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

צרפת                                         - פרסומים , עליה וקליטה:  שם התיק 

                                  1964-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

,       ג"תשי-א"תשי, ה"תש - 1950-1953,1958,1964, 1945: תאריך התיק:       הערות 

.                                         ראה תקציר. ד"תשכ, ח"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    השקל; עליה; צרפת; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           ילדי טהרן; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מרוקו]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

;                                                                    עליית הנוער 

הפועל המזרחי מתאריך          -עתון באידיש בהוצאת המזרחי, אונזער וועג. א: בתיק 

,     צרפת, פרסום בצרפתית בהוצאת ברית חלוצים דתיים" מתנועתנו." ב1964,  יולי24 

הוצאת         , עלונים פנימיים" - ידיעות המזכירות. "ג. 1945 ביולי 25- התאריך  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תכנית חינוכית לשבטים        . ד1947.8.31- ו1947.7.4מתאריך , הפועל המזרחי צרפת 

.                             ח"ומרחבים בהוצאת בני עקיבא צרפת שנת תשי" נחלים" 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10902: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

בוקובינה                         , רומניה- התכתבות עם הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1927-           עד1923-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                          "תרפ-ג"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             רומניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10903: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רומניה                     - התכתבות עם הברית העולמית - צעירי מזרחי :  שם התיק 

בוקובינה                                                             

                                  1927-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1957: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                    רומניה- המזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10904: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                     , רומניה בוקובינה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1928-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10905: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                    , בוקובינה, רומניה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1930-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1960: פתוח לעיון בשנת 

צ                                           "תר-ט"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                    קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; רומניה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10906: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                     , רומניה בוקובינה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1933-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

.        מספר פריטים בתיק כתובים בגרמנית. ג"תרצ-ב"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      עליה; קרן קיימת לישראל; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10907: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                     , רומניה בוקובינה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10908: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                    , בוקובינה, רומניה- תורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1938-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                           "תרצ, ה"תרצ -  1938, 1935: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- תורה ועבודה ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                סרטיפיקטים; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10909: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                     , רומניה בוקובינה- תורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             רומניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; רומניה-     תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10910: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                              - תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

.                   מספר פריטים כתובים בגרמנית. ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- תורה ועבודה ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                       קבוצת רודגס; ארגון הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10912: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , רומניה- תורה ועבודה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                    "ת,ח"תרצ, ו"תרצ - 1936,1938,1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- תורה ועבודה ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;              עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10913: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , רומניה- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

.          בתיק מספר פריטים בגרמנית ואידיש. ש"ת-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- תורה ועבודה ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                            מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10914: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים                                , רומניה- תורה ועבודה והמזרחי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

 מרבית     1929,1936,1938-1940- ש "ת-ח"תרצ,ו"תרצ,ט"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

.      ד"תרצ, רנוביץ'צ', כ.מס"דרכנו"בטאון -בתיק. התיק נכתב באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- תורה ועבודה ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;      אגודת ישראל; חוזרים; מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; רומניה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10915: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות                   , פרוטוקולים, ת"דוחו, רומניה- תורה ועבודה :  שם התיק 

עם הברית העולמית                                                     

                                  1936-           עד1926-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ג         "תרצ, ז"תרפ-ו"תרפ - 1926-1927,1933,1935-1936:תאריך התיק:       הערות 

.                  חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית- ו "תרצ-ה"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                   רומניה- תורה ועבודה ; פרוטוקולים;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

];                                             הפועל המזרחי[    קרן תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10917: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        תקציבים, רומניה- תורה ועבודה והחלוץ המזרחי :  שם התיק 

ת                                                              "דוחו 

                                  1939-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

-       ב"תרצ,ץ"תר,ח"תרפ-1928,1930,1932-1933,1935-1939:תאריך התיק:       הערות 

ג       "נתנה בניסן תרצ"מזרחי"בתיק תעודת עליה , ט"תרצ-ה"תרצ,ג"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; רומניה- תורה ועבודה ; רומניה- החלוץ המזרחי ; תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10919: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                      , רומניה- המזרחי וצעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1932-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                   "תרצ,ח"תרפ-ה"תרפ - 1925-1928,1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                        פרסום[נתיבה ; רומניה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10921: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                       , רומניה- תורה ועבודה וצעירי מזרחי :  שם התיק 

הברית העולמית                                                        



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1936-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו          "תרצ,ד"תרצ-צ"תר,ה"תרפ - 1925,1930-1934,1936:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                   קבוצת ברוריה; רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה-     תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10922: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                           , רומניה- המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.         מספר פריטים בתיק נכתבו בגרמנית. ח"תרצ-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                           קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10923: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                       , נוער המזרחי והמזרחי:  שם התיק 

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                       חלק מהתיק נכתב באידיש. ח "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                       טרנסילבניה- המזרחי ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10924: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                           , רומניה- המזרחי :  שם התיק 

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

                    1937,1939-1940- ש "ת-ט"תרצ, ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  סרטיפיקטים; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    רומניה- המזרחי ; עליה; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

;                                            מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10925: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                      , רומניה- צעירי מזרחי והמזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1928-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1958: פתוח לעיון בשנת 

ח                                          "תרפ-ז"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                         טרנסילבניה- המזרחי ]; פרסום[    נתיבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10926: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , רומניה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1939-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

ט                   "תרצ,ב"תרצ-ט"תרפ - 1929-1932,1939: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה- החלוץ המזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10928: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                              - צעירי מזרחי :  שם התיק 

                                  1932-           עד1932-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

ב                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                         עליה; רומניה- צעירי מזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10929: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                     , רומניה- החלוץ המזרחי :  שם התיק 

                                  1933-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1963: פתוח לעיון בשנת 

ג                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                          סרטיפיקטים; רומניה-     החלוץ המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10930: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רומניה התכתבות עם הברית העולמית                       - תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1934-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

ד                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;     סרטיפיקטים; רומניה- תורה ועבודה ; רומניה- החלוץ המזרחי ]; פרסום[    נתיבה  

;                                          תל אביב יפו- הרבנות הראשית ;     עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10942: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רומניה                                   - התכתבות עם הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1935-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

.        מספר פריטים בתיק כתובים בגרמנית. ה"תרצ-ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                          עליה; קרן קיימת לישראל]; פרסום[נתיבה ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10943: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                      התכתבות עם הברית העולמית, רומניה- הפועל הדתי :  שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

ו                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                תקציב; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; קרן קיימת לישראל;     סרטיפיקטים 

;                                                        רומניה-     הפועל הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10944: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רומניה                                   - התכתבות עם הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1940-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                    "ת-ט"תרצ, ז"תרצ - 1936,1939-1940: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קרן קיימת לישראל; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          שרגאי שלמה זלמן; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ]; תנועת נוער[    נוער המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10945: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        כרטיס חבר, שאלונים, תקציבים, רשימות הסניפים:  שם התיק 

.                                                        הכשרה ועליה 

                                  1937-           עד1928-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                 "תרצ-ג"תרצ, ח"תרפ - 1933-1937, 1928: תאריך התיק:       הערות 

ראה תקציר                                                         

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                עליה; רומניה- הפועל הדתי ; רומניה- צעירי מזרחי ;     סרטיפיקטים 

; תקציב; רומניה- החלוץ המזרחי ; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; רומניה-     תורה ועבודה  

;                                            שאלונים]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

:                                                                        בתיק 

,   מספר החברים, פרטי פתיחת כל סניף: בטרנסילבניה" הפועל הדתי"רשימת סניפי .  א 

.                                                הנהלת הסניף והעבודה התרבותית 

,        מרכז לטרנסילבניה- בהוצאת  ברית הנוער המזרחי }  עותקים2{תעודת חבר . ב 

).                                            1940-1934(ש "ת- ד "תרצ:    שנים 

.             א"מרמרושסיגט תע, הסתדרות צעירי המזרחי- פ "כרטיס חבר לשנת תר.  ג 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10946: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                      קול קורא , פרוטוקולים, החלטות, ת"דוחו, חוזרים:  שם התיק 

טרנסילבניה                                                  , רומניה 

                                  1940-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

-        1925,1932- ש "ת-ח"תרצ,ה"תרצ,ג"תרצ-ב"תרצ,ה"תרפ:תאריך התיק:       הערות 

.                                  ראה תקציר. 1933,1935,1938-1940 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    תנועת נוער[נוער המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;          קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; רומניה- צעירי מזרחי ; טרנסילבניה-     המזרחי  

;     פרסומים; קרן קיימת לישראל; פרוטוקולים; רומניה- הפועל הדתי ;     סרטיפיקטים 

דין וחשבון מפעולתנו . מאת מרדכי רסל ב" תנועתנו בטרנסילבניה"מאמר בשם . א: בתיק 

.ה"א אלול תרצ"י-י, קלוזש, הוצאת ברית הנוער המזרחי בטרנסילבניה" הכשרה ועליה"ב  

,הועידה הארצית הששית של ברית הנוער המזרחי בטרנסילבניה- דין וחשבון והחלטות . ג 

.                                                     ה"א אלול תרצ"י-י, קלוזש 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10947: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

טרנסילבניה                       , רומניה- התכתבות עם הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1939-           עד1927-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

,           ש"ת-ד"תרצ,ח"תרפ-ז"תרפ,-1927-1928,1934-1939:תאריך התיק:       הערות 

.                     קלוזש, סוצבה, בדיש: הסניפים הנזכרים בתיק הם 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         טרנסילבניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               ארגון הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; רומניה-     הפועל הדתי  

;                                         הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10948: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                      , בסרביה, רומניה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1937-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

ז                 "תרצ-ג"תרצ, א"תרצ - 1933-1937, 1931: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        רומניה- צעירי מזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                    מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

;                                                       רומניה-     תורה ועבודה  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10949: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                      , בסרביה, רומניה- תורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1940-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 

ש                                            "ת-ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         עליה; תקציב; רומניה- תורה ועבודה ; מחלקת החרדים-     קרן קיימת לישראל  

;                            השקל; רומניה- ל "בני עקיבא בחו; רומניה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10950: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

בסרביה                   , רומניה- המזרחי , תורה ועבודה החלוץ המזרחי:  שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                  חלק מהתיק נכתב באידיש. ח"תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       עליה; רומניה- המזרחי ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;        רומניה- תורה ועבודה ; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; רומניה-     החלוץ המזרחי  

;                                          קטעי עתונות;     פישמן יהודה ליב הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10951: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

רומניה                           - המזרחי וצעירי מזרחי , תורה ועבודה:  שם התיק 

                                  1939-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

-      ו"תרפ - 1926-1927,1929-1930,1932,1934,1937-1939:תאריך התיק:       הערות 

ט                          "תרצ-ז"תרצ,ד"תרצ,ב"תרצ,תרץ-ט"תרפ,ז"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;               מחלקת החרדים- קרן קיימת לישראל ; רומניה- תורה ועבודה ;     תקנון 

;         בר אוריין אברהם; רומניה- המזרחי ; פרוטוקולים; רומניה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10952: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

כתב עת של היהדות הדתית ברומניה                             - עתונות :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                               ראה תקציר. א"תשל-ל"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרסומים; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

,       ל"שנת תש, 236, 235, 227, 217.עת של היהדות הדתית הרומנית מס=כתב: בתיק  

א                                                     "שנת תשל, 260, 259, 257 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10953: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

כתב עת של היהדות הדתית ברומניה                             - עתונות :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.                              ראה תקציר. ג"תשל-ב"תשל: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרסומים; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

,    274, 273, 272, 270, 268. עת של היהדות הדתית ברומניה מס=כתב: בתיק העתונים 

ג                "תשל-ב"שנים תשל, 305, 299, 295, 294, 292, 287, 286, 279, 275 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10955: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

כתב עת של היהדות הדתית ברומניה                             - עתונות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                 1989, 1974-1977- ט "תשמ, ז"תשל-ד"תשל: תאריך התיק:       הערות 

.                                                       ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרסומים; רומניה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

,     354, 384, 385, 386, 387. עת של היהדות הדתית ברומניה מס=כתב: בתיק עתונות 

ט                    " שנת תשמ655. ז ומס"תשל- ד "שנים תשל, 320, 345, 346, 347 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10957: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                            , שוויץ- המזרחי :  שם התיק 

                                  1938-           עד1925-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                חלק מהחומר נכתב בגרמנית. ח"תרצ-ה"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קבוצת ברוריה; שוויץ- המזרחי ; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                                   ארץ ישראל[חלוקה ;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10958: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        - המזרחי וברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1948-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.       חלק מהפריטים נכתבו בגרמנית ואנגלית. ח"תש-ה"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                שוויץ- המזרחי ;     עליית הנוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10959: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , שוויץ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

.                   חלק מהפריטים נכתבו בגרמנית. א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                               עליית הנוער; גבעת וושינגטון-     כפר הנוער הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10960: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                       , שוויץ- ברית חלוצים דתיים והמזרחי :  שם התיק 

.                                                      הברית העולמית 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

.             חלק מהפריטים בתיק כתובים בגרמנית. א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                             שוויץ-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10961: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , שוויץ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

.                      חלק מהחומר כתוב בגרמנית. א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                     יהודי צפון אפריקה;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10962: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , שוויץ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

.                      חלק מהחומר כתוב בגרמנית. ב"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                    תנועות נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10963: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , שוויץ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1952-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

.              חלק מהחומר כתוב באנגלית וגרמנית. ב"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                                                               סיעה[    למפנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10964: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , שוויץ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1963-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

ג                  "תשכ, ו"תשט-ג"תשי - 1952-1955,1963: תאריך התיק:       הערות 

.                                         חלק מהחומר נכתב באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                              תקציב;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10965: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , שוויץ- ברית חלוצים דתיים :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1957-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

ז                 "תשי-ז"תשט, ד"תשי - 1956-1957, 1953: תאריך התיק:       הערות 

.                                         חלק מהחומר נכתב באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ברית חלוצים דתיים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                             שוויץ-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10966: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                     - נבה 'המרכז לאירופה בז:  שם התיק 

מכתבי פנחס רוזנבאום                                      - בירושלים  

                                  1956-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

.              חלק מהחומר נכתב בגרמנית. ז"תשט- ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                יהודי תוניסיה; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                   רוזנבאום פנחס; ארגון נשים מזרחי- אמן ;     ברית חלוצים דתיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10967: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

שוויץ                                 - ד "בטאון בח, סקירות, פרסומים:  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ד הוצא מהתיק ועבר לנספח        "בטאון בח.ד"תשי- ב "תשי:תאריך התיק:       הערות 

.                         חלק מהפריטים נכתבו בגרמנית. בסוף החטיבה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                עליה; פרסומים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                       ברית חלוצים דתיים;     יהודי צפון אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10968: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

המרכז לאירופה וצפון                  - פרסומים של תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

.                                                שוויץ-נבה'ג, אפריקה 

                                  1953-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

הפרסומים הוצאו מהתיק ועברו לנספח        . ד"תשי-א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

.                                                     בסוף החטיבה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי צפון אפריקה; פרסומים; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                  רוזנבאום פנחס 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10973: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                       , סקירה על פעולות אגודת ישראל:  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1944-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1974: פתוח לעיון בשנת 

,         ח"תרצ,ה"תרצ-ד"תרצ -1934-1935,1938,1942-1944: תאריך התיק:       הערות 

.                                            ראה תקציר. ה"תש-ב"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן קיימת לישראל; שוויץ; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                     ילדי טהרן;     אגודת ישראל 

=אגודת=צעירי"בעריכט פון - בלעטער =פרסום באידיש בשם רטאזאקסישע יוגענד. א: בתיק 

מספר פריטים בתיק הם צלומים     . ב. ה"סיון תרצ. י.ט.ישראל אין פוילען ווארשא ח 

.          מספר פריטים הוצאו מארכיון הרב כתריאל טכורש. ג. מארכיון אגודת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10993: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                   , איראן- תורה ועבודה , החלוץ הדתי:  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1965-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                 1965, 1951-1952- ה "תשכ, ב"תשי-א"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תורה ועבודה; אירן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

];                             מאזן[דין וחשבון כספי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10994: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הודו                                 , מחלקת העליה- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1952-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

.              חלק מהחומר נכתב באנגלית. ב"תשי- א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          עליה; הודו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                 עליית הנוער; עדת בני ישראל; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;                                                     הודו- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10995: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                    , הודו, מחלקת העליה- הסוכנות היהודית  :  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

.         ד חלק מהפריטים בתיק נכתבו באנגלית"תשי-ג"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עליה; הודו- ל "בני עקיבא בחו; הודו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                  מפעל הקייטנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10996: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הודו                                 , מחלקת העליה- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

א        "תשכ-ך"תש, ז"תשט-ו"תשט - 1955-1957,1960-1961: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הודו- ל "בני עקיבא בחו; הודו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                  המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; עדת בני ישראל;     יהודי הודו 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10997: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

הודו                                  - קול הבונים וקולנו - פרסומים :  שם התיק 

                                  1956-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

.                   הפרסומים הועברו לנספח. ו"תשט-ט"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       פרסומים; הודו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10998: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , סין- הקהילה היהודית :  שם התיק 

                                  1948-           עד1930-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                              1948, 1930- ח "תש, ץ"תר: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                  פרסום[נתיבה ; סין; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה10999: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

.                                       מכתבי השליח, י בעדן"המשרד הא:  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

א                                           "תשי-י"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          עליה; תימן; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11000: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                        , תורכיה- תורה ועבודה קושטא :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1965-           עד1943-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

,        ז"תשט-ג"תש - 1964-1965, 1944-1956,1961, 1943: תאריך התיק:       הערות 

ה                                               "תשכ-ד"תשכ, א"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תורה ועבודה; יהודי טורקיה; טורקיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                   טורקיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11001: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                       - לוב - יר 'אלג- תורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1961-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

-          ג"תשי,י"תש-ח"תש - 1948-1950,1953-1954,1961: תאריך התיק:       הערות 

א                                                     "תשכ, ד"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   דובדבני ברוך; לוב; עליה; יריה'אלג; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         ל"    הפועל המזרחי בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11002: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                              - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1929-           עד1926-         תאריך התיק מ 

                                                         1959: פתוח לעיון בשנת 

ט                                          "תרפ-ו"תרפ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                  דרום אפריקה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11003: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                      , דרום אפריקה- המזרחי :  שם התיק 

                                  1962-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                 1962, 1933-1936- ב "תשכ, ו"תרצ-ג"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                               חלק מהפריטים נכתבו באידיש ואנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   דרום אפריקה- המזרחי ; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ;     סרטיפיקטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11008: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , דרום אפריקה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1935-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1965: פתוח לעיון בשנת 

ה      "תרצ-ד"תרצ, ב"תרצ-ט"תרפ - 1934-1935, 1929-1932: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                עליה; סרטיפיקטים; דרום אפריקה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11009: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , דרום אפריקה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1938-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ח                                                "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                      השומר הדתי; דרום אפריקה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11010: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , דרום אפריקה- צעירי מזרחי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1940-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1970: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ש                                            "ת-ט"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                 חלק מהפריטים בתיק נכתבו באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תורה ועבודה; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                    קבוצת אברהם; ל"הפועל המזרחי בחו;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

];                  הפועל המזרחי[קרן תורה ועבודה ; דרום אפריקה-     צעירי מזרחי  

];                                                           מושב[ה "    כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11011: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                         , דרום אפריקה- תורה ועבודה :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1942-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1972: פתוח לעיון בשנת 

,       ט"תרצ, ז"תרצ-ה"תרצ - 1935-1937,1939,1941-1942: תאריך התיק:       הערות 

ב                                                        "תש-א"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תורה ועבודה; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;         השומר הדתי]; תנועת נוער[נוער המזרחי ; הבריגדה היהודית;     קבוצת אברהם 

;                                            הודו; דרום אפריקה-     צעירי מזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11012: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם                         , דרום אפריקה- תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

הברית העולמית                                                        

                                  1964-           עד1942-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

ד       "תשכ, ו"תשט,ה"תש-ג"תש - 1964, 1955, 1942-1945: תאריך התיק:       הערות 

.                                חלק מהפריטים בתיק כתובים באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תורה ועבודה; ילדי טהרן; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         ל"    הפועל המזרחי בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11026: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התכתבות                         , דרום אפריקה- הפועל המזרחי והמזרחי :  שם התיק 

עם הברית העולמית                                                     

                                  1949-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.         חלק מהפריטים נכתבו באנגלית. 1948-1949, 1945: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל"הפועל המזרחי בחו; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;    קליטת עליה; קורץ משה אריה; דרום אפריקה- המזרחי ;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11027: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

-                     תורה ועבודה והשומר הדתי , המזרחי, הפועל המזרחי:  שם התיק 

.                                         פרוטוקולים, ת"דוחו, חוזרים 

                                  1948-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

ח        "תש,ה"תש-א"תש, ח"תרצ - 1948, 1941-1945, 1938: תאריך התיק:       הערות 

.                              ראה תקציר. חלק מהחומר נכתב באנגלית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל"הפועל המזרחי בחו; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

; השומר הדתי; תורה ועבודה; דרום אפריקה- המזרחי ; יבנה]; קבוץ[טירת צבי ;     עליה 

;                                                                         חוזרים 

ז של הסתדרות הפועל המזרחי דרום אפריקה   "ט-ח באנגלית מהועידה השנתית ה"בתיק דו 

                                           9/1948,  יולי17-15שהתקיימה בתאריך  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11029: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                          , דרום אפריקה- השומר הדתי :  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1949-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

,        ט"תרצ-ח"תרצ - 1943-1944,1948-1949, 1938-1939: תאריך התיק:       הערות 

ט                                             "תש-ח"תש, ד"תש-ג"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             השומר הדתי; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11030: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

חוזרים                          , דרום אפריקה- המזרחי והפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1956-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ג        "תש,ט"תרצ-1939,1943,1945,1948-1950,1955-1956: תאריך התיק:       הערות 

.            מספר פרסומים הועברו לנספח.ז"תשט-ו"תשט,י"תש-ח"תש,ה"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל"הפועל המזרחי בחו; דרום אפריקה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                            חוזרים; דרום אפריקה- המזרחי ;     יהודי דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11031: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                        ר'המרכזים קזבלנקה וטנג, מרוקו- תורה ועבודה :  שם התיק 

התכתבות עם הברית העולמית                                             

                                  1955-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ו           "תשט-ב"תשי,י"תש,ה"תש - 1944,1950,1954-1955:תאריך התיק:       הערות 

.                                 חלק מהפריטים בתיק נכתבו בצרפתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ד"תנועת חב; קליטת עליה; עליה; מרוקו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                יהודי מרוקו; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11032: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

יהודי מרוקו                   - מכתבי השליחים יצחק קופמן ויהושע כהן :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

ז                                                "תשט: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי מרוקו; עליה; מרוקו; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11033: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

מצרים                                   - המזרחי הצעיר וקהילת ישראל :  שם התיק 

                                  1955-           עד1929-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

 -            1935-1936,1941-1942,1947-1948,1955, 1929:תאריך התיק:       הערות 

ו                    "תשט,ח"תש-ז"תש,ב"תש- א "תש,ו"תרצ-ה"תרצ,ט"תרפ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  יהודי מצרים; מצרים; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                  עליה; סרטיפיקטים; מצרים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11034: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית                     , עטרת ציון ותורה ועבודה בטוניס:  שם התיק 

העולמית                                                              

                                  1961-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ו       "תש-ה"תש - 1945-1946,1948-1950,1954-1956,1961: תאריך התיק:       הערות 

א                                      "תשכ,ז"תשט-ד"תשי,י"תש,ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; תוניסיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;             קרן קיימת לישראל; תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; תורה ועבודה;     עליה 

;                                                                  יהודי תוניסיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11035: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

מכתבי שליחים                  , טוניס, מחלקת העליה- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  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  

;   תורה ועבודה; עליית הנוער; תוניסיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;   יהודי תוניסיה; תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;     קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; עליה]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     קרן קיימת לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11036: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

טוניס                                    ] מכתבי השליח גרשון הר טוב:  [שם התיק 

                                  1956-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז         "תשי-ד"תשי,ב"תשי-י"תש - 1949-1952,1954-1956: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; תוניסיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                קרן קיימת לישראל; השקל; יהודי תוניסיה;     עליה 

;                                             המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11046: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

טוניסיה                       - רבה 'ג, תורה ועבודה, המבשר- פרסומים :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.                   כל הפרסומים הועברו לנספח. בתיק מראה מקום בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; תוניסיה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11047: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                   , אורוגוואי- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1963-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

,       1948,1951-1952- ג "תשכ,ד"תשי,ב"תשי-א"תשי,ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

.                             מספר פריטים נכתבו באידיש. 1954,1963 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           אורוגוואי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                    ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;                             ל"הפועל המזרחי בחו; קולומביה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                        יהודי אורוגוואי;     קרן ארץ ישראל של המזרחי בארץ ישראל 

;                                                         קבוצות הכשרה בחוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11048: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                   , אורוגוואי- תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1962-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

             1959-1962, 1954-1955- ב "תשכ-ך"תש, ו"תשט: תאריך התיק:       הערות 

.                                      חלק מהפריטים כתובים באידיש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; אורוגוואי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11052: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

ת של שליחים                  "דוחו, פרסומים, אורוגוואי- תורה ועבודה :  שם התיק 

קטעי עתונות                                                          

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

הפרסומים הוצאו מהתיק והועברו          . ו"תשט- ד "תשי: תאריך התיק:       הערות 

.                                                           לנספח 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; אורוגוואי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;           אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; ישיבות תיכוניות; ל"    הפועל המזרחי בחו 

;                                                   קטעי עתונות;     תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11055: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                   , ארגנטינה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

.                                                      ומוסדות שונים 

                                  1956-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

ז             "תשט-ד"תשי, ח"תש - 1954-1956, 1947-1948: תאריך התיק:       הערות 

.                                          חלק מהתיק נכתב בגרמנית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ל"הפועל המזרחי בחו; ארגנטינה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11056: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                   , ארגנטינה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

ומוסדות שונים                                                        

                                  1959-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

.              חלק מהפריטים נכתבו באידיש. ט"תשי-ז"תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ל"הפועל המזרחי בחו; ארגנטינה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11057: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

התכתבות עם הברית העולמית                   , ארגנטינה- הפועל המזרחי :  שם התיק 

.                                                      ומוסדות שונים 

                                  1964-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.              חלק מהפריטים כתובים באידיש. ד"תשכ-ך"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עליה; ל"הפועל המזרחי בחו; ארגנטינה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     תירוש יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11059: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

קטעי עתונות                  , חוברות, ארגנטינה- ישיבת בואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1967-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

,         ו"תשט, ג"תשי, ה"תש - 1967, 1955, 1953, 1945: תאריך התיק:       הערות 

.                         ראה תקציר. הפרסומים הועבו לנספח- ז "תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קטעי עתונות; ארגנטינה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

בתיק העתון דער אידישער  . הפרסמים שהועברו לנספח יצאו מארכיון הרב כתריאל טכורש 

.                       ג"יר סיון תשי - 1953מאי , מתאריך אפריל, 1,2. מס, וועג 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11063: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

,                  התכתבות עם השליחים והקהילה- הפועל המזרחי והמזרחי :  שם התיק 

קובה                         ,קולומביה,ילי'צ,מכסיקו, וונצואלה, ברזיל 

                                  1962-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

.       חלק מהפריטים נכתבו באידיש ואנגלית. ב"תשכ-ח"תש: תאריך התיק:       הערות 

.                                                       ראה תקציר 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ונצואלה; ל"הפועל המזרחי בחו; ברזיל; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                      קובה; גלמן אריה ליב; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו;     מכסיקו 

;                              קולומביה; ילי'צ; גיור; נחלים-     ישיבת נחל יצחק  

בתיק צלום שהוצא מארכיון הרב כתריאל טכורש העוסק בנוהג גיורים במדינות דרום      

הרבנות הראשית       - הנמען ", שבת אחים"הקהילה היהודית בפנמה - המוען . אמריקה 

.                                  ח"תשל' אדר א' כב-התאריך . ירושלים- לישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11064: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

אוסטרליה                                      - המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1962-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

.            חלק מהפריטים נכתבו באנגלית. ד"תשי-א "תשי: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי אוסטרליה; אוסטרליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                         ל"    הפועל המזרחי בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11066: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

אוסטרליה                                 - התכתבות עם הברית העולמית :  שם התיק 

                                  1961-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

:                                                      תאריך התיק:       הערות 

א                "תשכ, א"תשי, ח"תש, א"תש - 1961, 1951, 1948, 1941 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי אוסטרליה; אוסטרליה; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

;                                                                     תירוש יוסף 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל007:                  מספר יחידה11130: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק200: מספר מחזור 

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי                          : שם יחידה 

]                      קטעי מחשבות- ציוני דרך - פרקי הווי - אורחות :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

ראה תקציר                                     . ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   פולין; השומר הדתי; מז"    הברית העולמית של צעירי החלוץ והפוה 

הוצאת ההנהגה   - קטעי מחשבה - ציוני דרך - פרקי הוי " אורחות"צלום הספר : בתיק  

.                           1938, ורשה, ח"צ, בפולין" השומר הדתי"הראשית לכנסת  

--------------------------------------------------------------------------------

                                              439: כ פריטים"סה 

                                             64.2: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              439:   כ מלאי"סה 




