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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    900   מי    

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                   - תהלה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                   כספים; תקציב;     פרוטוקולים 

,           שליחויות ,אמריקה הלטינית ,צרפת,אנגליה, אמריקה-ה בצפון "פעילות תהל 

.)           עזרה לעולים במציאת תעסוקה בארץ וכדומה(פעולות בארץ , סיורי גישוש  

.                   מספרי טלפון ,כתובתם,שמות החברים - ה והמזכירות " הנהלת תהל 

.         ה "פרוטוקולים מישיבות מזכירות תהל, ה " פרוטוקולים מישיבות הנהלת תהל 

ה שהתקיים          " מכתבי תודה על הענות להשתתף ולשאת דברים בכנס השנתי של תהל 

,      הערות בעקבות הכנס,הזמנות לכנס , 1984-ה " בירושלים בחול המועד סוכות תשמ 

.                                  1985-1986ה לשנת " הערכה תקציבית לתנועת תהל 

 בקשות לשיגור מכתבי ברכה ועידוד לרגל נשף פרידה בניו יורק עבור משפחות שתעלנה   

.                                                                בקרוב לישראל 

.                                               9-5' דפי קשר מס"- ה"דרך תהל " 

 בתיק גם הצעה לסדר היום מטעם חבר הכנסת שבח וייס בדבר מועד פתיחתם של המוסדות   

).                                                  1984.10.24.( להשכלה גבוהה 

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                   - תהלה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                             כספים; פרוטוקולים;     קטעי עתונות 

עזרה לעולים    (פעולות בארץ ,סיורי גישוש ,אנגליה ,ה בצפון אמריקה " פעילות תהל 

).                                                  במציאת תעסוקה בארץ וכדומה 

.                                         תקציב,מיסים - ה " ענייני כספים בתהל 

.          ה "פרוטוקולים מישיבות מזכירות תהל,ה " פרוטוקולים מישיבות הנהלת תהל 

)                           הנהלה ומזכירות, מועצה(ה "תהל-  הצעה להרכב מוסדות  



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

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

                                                 

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

.                                            ה " הצעה על דברי תעמולה עבור תהל 

.                                             ה בגולה" הצעה להרחבת פעילות תהל 

                                            10-11' דפי קשר מס" - ה "דרך תהל " 

.                                      ה שהגיעו לישראל " קטע רדיו על עולי תהל 

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                   - תהלה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                     פרוטוקולים 

.                                   ב "ה בארה"קטעי עתונות העוסקים בפעילות תהל 

.     ה"ר תהל"יו- הכולל בתוכו את דברי השר יוסף שפירא,ו " קובץ ימים נוראים תשמ 

.                                                10' דף קשר מס" - ה"דרך תהל " 

.                 ה "פרוטוקולמישיבת מזכירות תהל.ה " פרוטוקול מישיבת הנהלת תהל 

).                           מועצה , הנהלה,מזכירות (ה " הצעה להרכב מוסדות תהל 

.                                        הצעה לקליטת עולים במושבים השיתופיים  

.                                ה ככלי פוליטי" התכתבות עם יצחק טבת בנושא תהל 

מיוסף שפירא ליצחק פלנזר בו הוא מביא סקירה על תולדות        )1985.11.24( מכתב  

.                                                                ה" תנועת תהל 

.                          בתיק גם רשימת מקצועות חסרים בישראל ומקומות המחסור  

.  איתור מקומות עבודה לחיילים משוחררים והשמתם  בעבודה- בנושא ) 1985.7(ח  " דו 

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרוטוקולים והחלטות מישיבות מזכירות                                  :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חוקה; פרוטוקולים; שפירא יוסף; כלכלה; ועדת יגר; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

];                                    סיעה[חוגי הצעירים ;     יהודי ברית המועצות 

.                            ארגון המפקד - בתיק פרוטוקול של ועדת המפקד בנושא  

: ד בנושאחם הבאים"ד ושל ישיבות מזכירות מצ" בתיק פרוטוקולים של ישיבות הנהלת מצ 

,     ועדה כלכלית , העברת המשרדים לירושלים , ד "חובות מצ, המפקד,  מבנה התנועה 

השהיית הפרישה מהכנסת    , מהלך ניסיון להעביר תיקון לחוק השבות ,  הסיעה בכנסת  

מאמצים לשמירת      , הנהגה רוחנית,  למרות עיכובים בביצוע הסכמים קואליציוניים  

,  ציוני -יום העיון בנושא החינוך הדתי, יהדות ברית המועצות ,  שלמותה של מורשה  

. אחדות המחנה הדתי לאומי, הצעות לקיצוצים בתקציבים ממשלתיים , שבת,  ועדת ייגר  

)הנהלה,מזכירות ,מועצה : בנושא מוסדות התנועה (ד  " ראשי פרקים לחוקת התנועה במצ 



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

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

                                                 

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

החלטת    . יהדות ברית המועצות , מפקד בחירות ועידה: ד בנושאים" החלטות מועצת מצ 

החלטת   .הסיעה המורחבת , אתיופים,התיישבות , מיהו יהודי: ד בנושאים" מזכירות מצ 

השהיית הפרישה מהכנסת למרות עיכובים בביצוע הסכמים          : ד בנושא" הנהלת מצ 

דיון צוות כלכלי בלשכת . ד "מצ- הצעה להקים צוות כללי ליד מורשה .  קואליציונים  

דיון צוות כלכלי של  , השתתפות הסיעה בחיי הכלכלה בארץ -  השר יוסף שפירא בנושא  

המפעל בקרית   , עקרונות ותקציב ,מדיניות -חלוקת העוגה הלאומית : ד בנושאים " מצ 

.                                   ד "הצעה להקמת גוף רעיוני בתנועת מצ.  אתא  

נושאי    ) - 1985.6.23 (12כרך  , 55' ח מס"דו" - זרקור למזרח התיכון " בתיק גם  

.                         ב" מוקד אישורו מחדש של הקשר האסטרטגי בין ישראל לארה 

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרוטוקולים והחלטות מישיבות מזכירות והנהלה                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         כלכלה; שפירא יוסף; יהודי אתיופיה; תקנון; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                               ועדת יגר;     יהודי ברית המועצות 

בתיק פרוטוקולים של       . איחוד המחנה הדתי לאומי - ד בנושא "הצעת החלטה של מצ 

יהודי ברית המועצות: ד בנושאים הבאים "ד ושל ישיבות מזכירות מצ" ישיבות הנהלת מצ 

אירועים, שבת, המפעל בקרית אתא , הצעות לקיצוצים בתקציבים ממשלתיים ,  ועדת ייגר 

ועדה לאחדות המחנה   ,אחדות המחנה הדתי לאומי,מדיניות בטחון , פוליטיים ועמדתנו  

ד לבחור "החלטת מזכירות מצ,דתי-הצעה לעקרונות לחידוש המחנה הציוני,  הדתי לאומי  

:    ד בנושאים הבאים"הצעות החלטה של חברי מצ" . לאומי-ועדה לאחדות המחנה הדתי " 

.  ל "ד ולמפד"בחירות משותפות למצ,ד "הקמת ועדות מצ, הקמת סניפים וארגון התנועה  

.                                                   סיכום הדיון בצוות הכלכלי  

ידיעות לחברים מפי   , קליטת יהודי אתיופה בישראל -  דברי השר יוסף שפירא בנושא  

פגישות עם הליכוד , חילול השבת ברמת גן : ד בנושאים " יוסקה שפירא  על פעולות מצ 

.        עתון ,בטחון , אתיופים, חדות המחנה הדתי לאומי , חינוך,  היועץ המשפטי  

).                                    1984.4.29( בתיק גם תקנון לעבודת הממשלה  

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרוטוקולים והחלטות מישיבות מזכירות והנהלה                           :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   דרוקמן חיים; פרוטוקולים; ועדת יגר; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

,   יוזמת הועדה לאחדות המחנה הדתי לאומי לערוך כנס אחדות : קטע עתונות בנושאים  

ישיבה בכנסת .  נוסח המנשר המוצע הכולל עקרונות של התנועה הדתית לאומית המאוחדת  



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

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

                                                 

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

כ הרב"דברי ח. דיון בנושא הודעת הממשלה על המצב המדיני ) 1985.10.28(ט" ישיבה קכ 

.י "זכותנו הבלעדית על א- י עבור שלום עם ירדן " חיים דרוקמן בענין ויתורים על א 

השפעות שליליות        - בנושא) 1985.11.13( דברי השר יוסף שפירא בישיבת הממשלה  

התנועה הדתית לאומית הסיכומים וההמלצות.  שתיוצרנה במקרה של פירוק ממשלת האחדות  

בנושא   ) 1985.11.12(פרוטוקול מכנס רבנים .  של הועדה לאחדות המחנה הדתי לאומי  

הצעות החלטה מישיבות מועצת, המנהיגות הרוחנית בתנועה ,  אחדות המחנה הדתי לאומי  

החלטות מועצת   , הצטרפות החברים למפקד, תמיכה באחדות המחנה הדתי לאומי : ד " מצ 

תמיכה בהשתתפות   ,  תמיכה באיחוד המחנה הדתי לאומי 1985.11.27- ד מישיבתה ב" מצ 

הנהלת   , ד "פרוטוקולים מישיבות מזכירות מצ.  החברים במפקד ובכנס אחדות התנועה  

ל לסיעה דתית "ד עם סיעת המפד"רעיון איחוד תנועת מצ: ד בנושאים "מועצת מצ, ד "מצ 

בנושא בחירות למוסדות התנועה   - פרוטוקול ישיבת הועדה המכינה ,  לאומית מאוחדת  

הצעות לדיון      -פגישת צירים לקראת ועידת התנועה הדתית לאומית ) . 1986.6.17 ( 

עמדת,ל "ד לסיעת המפד"הצטרפות מצ: התכתבות עם יצחק ייגר בנושאים הבאים . לפגישה  

קבלת הצעות והחלטות     ,  ועדת הועידה והחלטותיה בענין ארגון הועידה ומוסדותיה  

.   איחוד התנועה הדתית לאומית -ד "התפרקות מצ, ד " הועדה לאחדות המחנה בסיעת מצ 

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11686: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא                                                 , נכנס- תכתובת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1982, 1980: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

,  ד "הסיבות להקמת מצ,הקמת רשימה נפרדת : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

,    עזרה במציאת עבודה-בקשות .ד " פירוט החלטת דוד בן דוד שלא להצטרף לתנועת מצ 

הצלחת האליצוריה והבעת תודהליוסקה שפירא על קבלת סיוע   , ד "  בקורת על הקמת מצ 

הבעות תודה ליוסקה שפירא על איחוליו                .  בתקופת ההכנות לאליצוריה  

איחולים להצלחת     " , תהלה" , "קשר" ,"בית עמי"פעילות ב,  לקבלת מינויים שונים 

ד"פיטורי עובדת מהמשרד של מצ,   רשימת מורשה בבחירות ונתינת תרומות לתנועת מורשה 

השתתפותו של גדליה   , הזמנה לכנס לחוג איתנים : ד בנושאים" התכתבות עם נציגי מצ 

,                 ד "ל למצ"ד בירושלים ודבריו על הקרע בין המפד" גברצמן בכנס מצ 

קיפוח היהדות הדתית      , שמואל - ד בגבעת "רשימת המוזמנים  לכנס היסוד של מצ,  

במוסדות לאומים  וממלכתיים ובכלי התקשורת וחוסר שיתוף היהדות הדתית בניהול       

דף  , ד  בענין קידום מעמדה של הרבנות הראשית בארץ"חוסר  מעורבותה של מצ,המדינה  

הסיבות נגד   , תנועת עליה של גוש אמונים - של במעלה ) ם"תשד' אדר ב (2' מידע מס 

בענין   )1984.3.12(אגרת לחבר של מזכירות הקיבוץ הדתי , ההצעה לאיחוד כל הסיעות  

הצעה של מכון  , קריאה לאיחוד הסיעות לתנועה אחת ,  הניסיון להביאלאחדות התנועה  

ד בסוכנות  "פוליסת ביטוח של מצ) , 1984.8.13(פרק השבת בהסכם קואליציוני:  צומת  

ח הנסיעה על הכנסותיה והוצאותיה    "סיכום תוצאות בדיקת דו" , אור הלפיד"ביטוח   

ענייני כספים     , רעיון הקמת קרנות , לתקופת הבחירות על ידי משרד מבקר המדינה  

.           הוצאות טלפון ענייני משכורת של חבר הסיעה, החזר כספים : ד "בסיעת מצ 

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

המזכירות העולמית                                        - בני עקיבא :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;     הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

ארגון מפגש       , הכשרה של בני עקיבא : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים  

יחסו של יוסקה שפירא לבני    ,ה באנגליה "תהל, לבוגרי בני עקיבא בנושא התיישבות  

מזכירות הקיבוץ הדתי ופעולתה בקשר לתנועת בני עקיבא ,המזכירות העולמית -  עקיבא  

הזמנה     ,תאור שליחות בארופה ,  תיאור מחנה חורף לחניכים מרחבי איטליה בסיינה  

תוכנית הכשרה ,  לישיבת המועצה העולמית של בני עקיבא והנושאים בהם תעסוק הישיבה  

זמנה לדיון של צוות צפון אמריקה בנושא תוכנית  , לחניכי בני עקיבא מצפון אמריקה  

צפון, הצעת יוסקה שפירא בנושא הכשרה של בני עקיבא מצפון אפריקה, ל דתי " מכון חו 

, מכון מרכזי למדריכים , המסלולים המוצעים - הכשרה בארץ , הקמת ישובים ( אפריקה  

ברכה מיוסקה שפירא על הכוונה להקים בית תיעוד ולימוד של  ) תהלה,  שליחות צעירה  

תיאור שליחות בצפון  , היקף העבודה והכנסות- תהלה,  תנועת בני עקיבא במרכז ארופה 

.        ו"שבט תשמ-כסלו - 3' ידיעון מס, מרכז ארופה, -ותיקי בני עקיבא,  אמריקה 

 -   1'  מס7כרך - חברים אמריקאיים של ישיבות בני עקיבא - עתון באנגלית - שלשלת  

.                                        1986פסח  - 2'  מס7כרך  , 1986 ינואר  

ל דתי "בנושא רעיון הקמת מכון למדריכים מחו) ו "טבת תשמ( אגרת לשליחים ולפעילים  

,      תנועות העליה בגולה ובישראל , הרכב התנועה: קוים לדמותה -  תנועת ההגשמה  

.                 התנועות וההסתדרות הציונית - התנועה , יעדיה ומגמתה , התנועה  

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

      1:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;          דובדבני אברהם; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו;     שפירא יוסף 

;                                      עליה; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  

ל ובקשה    "מועמד לשליחות בני עקיבא בחו: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

פעילות של   , הרחבה משמעותית של סיורי הגישוש ,  למציאת חברים מתאימים לשליחות  

שלום    - העתק מכתב שנשלח לראש הממשלה שמעון פרס בנושא, תולדותיה -תהלה,ה " תהל 

בקשה מיוסקה שפירא לכתיבת מאמר לחוברת בני עקיבא מכסיקו והענותו  , תמורת שטחים  

התנועה       - בני עקיבא, הזמנות להששתף בישיבת מליאת המזכירות העולמית, לבקשה  

,   פריסת שליחים וסניפים , נושאי טיפול,שמות הארצות שבהן יש פעילות  ,  העולמית 

צירוף מודעה    , צפון אמריקה במחנה מושבה -  הזמנה להשתתף בועידה של בני עקיבא  

פרס בניו יורק בנושא העלייה     -ואיש ' שפרסמה תנועת פועלי אגודת ישראל בעתון ג 

הצעותיו של יוסקה שפירא ,  והצעתו של יוסקה שפירא בנושא קליטה במושבים המשותפים  

כתב תודה לייוסקה שפירא על העזרה לקראת , שהועלו בישיבת המרכז העולמי  של המזרחי 



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

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

                                                 

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

,    העתק מכתב לרב הראשי לבריטניה על תמיכתו בעבודת בני עקיבא , ל " שליחות בחו 

מכתב תודה על האירוח בקהילה        ,  עבודת תהלה ובני עקיבא הארופי בבית בלפור  

דברי בקורת על תנועת הנוער בני , שליחת חומר כתוב לשליחים באוסטרליה ,סטר ' במנצ 

העתק מכתב לשר הבטחון יצחק רבין   ,  עקיבא אנגליה בזמן בקורו של יוסקה שפירא שם 

הקמת מכון      , ל " בנושא בקשה לאישור סיבוב הופעות של להקת הרבנות הצבאית בחו 

.         הכשרות בני עקיבא לפי ארצות ושנים, בני עקיבא הכשרה, ל דתי" מדריכי חו 

השר בלי,"דברי שבח על הציבור הדתי לאומי " בני עקיבא- "חיים חפר -  קטעי עתונות  

.ה"אלול תשמ- אב2'מס-מרכז ארופה -ידיעון ותיקי בני עקיבא.על יוסקה שפירא " - תיק 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;         סמינרים; תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                      הכשרות; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

על חוסר ההומור בדת ודברי שבח על     " הכיפה הסרוגה -"אפרים קישון -קטע עתונות  

הכנה לקראת סמינר     . ב "ארה-הכשרה -אמרים בנושא בני עקיבא. הנוער הדתי לאומי  

סמינר לחברי ההנהלה הארצית של בני עקיבא בצפון  ,  שליחי בני עקיבא בצפון אמריקה 

תנועת בני עקיבא בצפון    , סמינר לשליחי בני עקיבא בגלות צפון אמריקה ,  אמריקה 

. ם"אלול תשד-ניסן- מזכירות עולמית - ידיעון בני עקיבא . נקודות לדיון -  אמריקה 

מפת שליחות ,הוצאות והכנסות  : 1984-1985תקציב לשנת - בני עקיבא מזכירות עולמית  

בנושא פעילות   ) 1984.8.6(פרטיכול ישיבת צוות תנועתי פוליטי  . 1985-1984 לשנת  

בני- דברים לקראת דיון בנושא , בעיות תנועת בני עקיבא בצרפת .  פוליטית מפלגתית  

כתובת    + ל "חילופימ משמרות בשליחות בחו). 1984.10.29(פרטיכול . צרפת - עקיבא  

המרכז לסטודנט ולצעיר: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים .  השליחים החדשים  

מועמדים       , תאור שליחות במלבורן באוסטרליה, בעיר העתיקה -  העולה בירושלים  

רעיון שליחות קבוצתית עבור פעילות חינוכית בקהילה היהודית בצפון, ל" לשליחות בחו 

ס צייטלין על כספים המוזרמים לישיבות "י בי"העתק מכתב למועצת ההורים ע,  אמריקה  

רישום דברים   , בקשה לשליחת שליח בני עקיבא לקייפטאון דרום אפריקה ,  תיכוניות  

הקמת גרעין בגוש קטיף , אמריקה - שכתב יוסקה שפירא בנושא בני עקיבא הכשרה בצפון  

.   ספר חמישים השנה של בני עקיבא, נושאי מחקר -  תיעוד בני עקיבא בארצות הגולה  

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התכתבות                                  , קטעי עתונות - חוג איתנים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חוג איתנים]; קבוץ[מגדל עוז ; ל"מפד; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

;                                                                       פורת חנן 

" ,      גוש אמונים"לעומת " עוז ושלום: "התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים  

איתנים    - בקורת על פרישת , ד שנים לשחרור ירושלים " הזמנה לעצרת הודיה לרגל י 

כוח אדם -הצעה לארגון המטה , הצעת שירותו של חיים פרומין לחוג איתנים ,  מהמפלגה 

בקשת יוסף חיים קלואזנר , ישיבות מטה , חוגי בית כלליים ,  תקציב הסברה ופעולות  

פרישת הרב חיים- מכתב מחנן פורת לרב חיים דרוקמן בנושא.  להיפגש עם יוסקה שפירא  

ל והקמת רשימה דתית חדשה לכנסת עם חברים מחוג איתנים ובקשה לאיחוד" דרוקמן מהמפד 

-      ם "אייר תש' ח(החלטות המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי  ,  הכוחות בתנועה 

). 1980.3.20-ם "ניסן תש' ג(הזמנה לכנס של איתניםומטרות חוג איתנים ) 1980.4.24  

איתנים"אגודת , מטרות החוג, אידאולוגיה"- איתנים. " רשימה שמית של אנשים מאיתנים 

הצעת, קריאה להתפקד במפקד , מפקד הציונות הדתית - ד "הודעת מצ.  תקנון ההתאגדות  

שיטת       , מינויים במשרד הדתות :ל "המפד.  ועידת ניסוח בהשתתפות חברי התנועה  

תכנית לליכוד  . שיקום המפלגה , החוק הנורבגי , פתיחת השורות, מנגנון , הבחירות  

הודעה של    . קריאה להתלכדות החברים סביב עקרונות רעיוניים וארגוניים - התנועה  

.טופס מילוי להצטרף לרשימת איתנים+  איתנים על החלטתם לצאת לכנסת ברשימה עצמאית  

רשימת   .  הצעה לשיטת הבחירות לועידה ולמועצות הסניפים של התנועה הציונית דתית  

".   ל בצרות"המפד- "אברהם תירוש:קטעי עתונות ,  היישובים בארץ לפי סדר אלף בית  

".מכתב גלוי אל זבולון המר -"יוסף שפירא" , הבה ננמיך קולותינו-" בן ציון אליעש  

"                                         שליחי ציבור ושליחותם -"שרגאי . ז. ש 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11691: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

",                  מורשה"רשימת אוהדי חוג , קטעי עתונות- חוג איתנים :  שם התיק 

רשימת שליחי בני עקיבא לשעבר וכתובתם                                  

התכתבות                                                              

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שליחים; עליה; שפירא אמנון; ל"מפד; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                 תנועת מורשה]; תנועה אידאולוגית[    גוש אמונים  

בישיבת בית    " עליית הנוער"בקשה להכרת : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

ראיון עם עובדיה, הזמנה להשתתף ישיבה מסכמת בענין מפקד הציונות הדתית ,  מתתיהו  

העתק      . חוסר סתירה בין פיתוח יהודה ושומרון וחיזוק ערי הפיתוח -  עלי בנושא 

צירוף , השפעות פינוי סיני - חיים דרוקמן בנושא'  מכתב באנגלית מקורט רוטשילד לר 

קריטריונים לשליחת      -  צילום מכתב של ברוך גוט להנהלת הסוכנות היהודית בנושא 

. ל לבחירות"להצביע עבור המפד" יונתן"בקשת יוסקה שפירא מהחברים ב, ל" שליחים לחו 

ל בבחירות וקריאה      "כשלון המפד-ל בנושא" מכתב מאמנון שפירא לחברי הנהלת המפד 

הרב דולגין לחברי  -המזרחי - ר המרכז העולמי "אגרת מאת יו. ל לשקם את עצמה" למפד 

ל בבחירות נציגות לכנסת העשירית וקריאה לאיחוד התנועה"הפסד המפד-  המזרחי בנושא  

פרוטוקול , קריאה להתפקד במפקד,גיליון להחתמה ,מפקד הציונות הדתית -ד " הודעת מצ 

כתובות ומספרי טלפון- חברי איתנים . פגישת פעילי מורשה ,  של ישיבת מועצת מורשה  

)מקום השליחות(רשימת שליחי בני עקיבא לשעבר .  הצעת ועידת ניסוח בהשתתפות חברים  

טיוטה לתוכנית פעולה   " -גוש אמונים. "רשימה שמית " -מורשה"אוהדי חוג.  וכתובתם 

הצעה לשיטת הבחירות לועידה ולמועצות הסניפים של התנועה הציונית .  בנושא העלייה  

,   פתיחת השורות , מנגנון ,שיטת הבחירות , מינויים במשרד הדתות- ל"המפד. דתית - 

- נקודות לדיון חוג איתנים בסעיף בחירות פנימיות . שיקום המפלגה , החוק הנורבגי  

ז "הפוהמ- המזרחי - פרוטוקול ישיבת המליאה של המרכז העולמי.  הצעת הרב יצחק לוי  



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

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

                                                 

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

".                     ל קוראת להחלפת הנהגה "התארגנות חדשה במפד-  קטע עתונות  

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11692: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                            , התכתבות, ד"מפקד ובחירות במצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.       מפקד הציונות הדתית- רב שיח בנושא - ד "כרזה של מצ.א- בתיק :       הערות 

.                                                  רשימת ישובים.ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המר זבולון; שפירא יוסף; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                    דרוקמן חיים 

עמדתם השלילית של נאמני תורה ועבודה על  : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

השפעותייה של מלחמת , איחוד התנועה לקראת הבחירות , מפקד ציוני דתי-ד " רעיון מצ 

.  ל"ד מהמפד"פרישת מצ, ד "חשיבות כנסי מצ, ל חדשה "הצעת הקמת מפד,  שלום הגליל  

רשימת   . קריאה להתפקד במפקד, גיליון להחתמה , מפקד הציונות הדתית-ד " הודעת מצ 

רשימת חברי איתנים . ל "רשימת חברי איתנים בחו.  היישובים בארץ לפי סדר אלף בית  

מפקד הציונות הדתית צו השעה- הזמנה לרב שיח בנושא . כתובות ומספרי טלפון - בארץ  

.        דתית - הצעה לשיטת הבחירות לועידה ולמועצות הסניפים של התנועה הציונית  

.         ד"נוסח מתוקן של דברים בכנס איזורי של מצ. ד "כינוסים לקראת מצ- ד" מצ 

מכתב מעמנואל קרליבך         .הצעת הרב נריה - ע" דברים בפגישה עם ראשי מועצת יש 

ל והפגיעה באיחוד המחנה הדתי     "ד מהמפד"פרישת מצ- בנושא) 83.1.27(חיימקה'  לר 

.                                                                       לאומי 

החדש יתקדש - "אהרון כהן",כיצד להחזיר עטרה ליושנה -"יוסקה שפירא :  קטעי עתונות 

-   מכתבים למערכת " . ליוסף שפירא על תורה ודרכה- "זבולון המר " ,  והישן יתחדש 

נוהג צודק- רוטציה - מכתבים למערכת " , על הדחה אחרת ושמות בדויים - " אריה האן  

זבולון המר על פרישת בני עקיבא מהמזרחי והמשבר  ? . ל" האומנם בוטלו הסיעות במפד 

" -  כי ראו ערוותה" ,"בני עקיבא פורשים מתנועת המזרחי- "אמנון דנקנר . ל " במפד 

".                        דרוקמן שוב מאיים , "ל "ד מן המפד" השבוע שבו פרשה מצ 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11693: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                             א{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

איחולים   , ד "מילוי טפסים עבור מפקד מצ: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

הזמנות  , ד ומורשה "גיבוש במסגרת מצ, קבלת תרומות במפלגה ,  לחתונת ילדי מכרים  

בהנחת אבן הפינה לאגף טכנולוגיה ולאמנות של מכללת     : להשתתף " אמונה" מתנועת  

בקשה . ב בירושלים " אמונה בירושלים ובטכס הפתיחה של ועידת תנועת נשי אמונה מארה 



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

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

                                                 

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

החלטת הקמת , ישיבת ימית - בוגרי ועובדי ,  מיוסקה שפירא לקבל רשימות של תלמידי  

מוכנותו של יוסקה שפירא לעזור לדימונה בבעיותיה    , ד "מצ-  מחנה הציונות הדתית 

קריאה לאחדות   , ד ביצירת אמון בציבור התומכים "הצעה להצלחת מצ,  בתחום החינוך  

ד ומוכנות לפעול "חתימת חבר התנועה על טופס בענין תמיכה במצ,  המחנה הדתי לאומי  

בקשה מטעם יוסקה שפירא  , הצעותיו של יוסקה שפירא לקראת אחדות בתנועה , במסגרתה  

הצעה לשיפור התדמית של,  לפנות ישובים על מנת להשיג תרומה או הלוואה עבור הסיעה  

ד בקהילה הספרדית באזור השרון"ד לעבוד לטובת סיעת מצ"מוכנותו של חבר מצ,  מורשה  

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                             ב{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              שפירא יוסף; נתיבות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

הערותיו של יוסקה שפירא על התכנית      :  התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

,    מ קואליציוני "ד בעיקר במו"התעסקות מצ,  להקמת קהילת צעירים דתיים בנתיבות  

 סלילת כביש  בבית קברות והפקעת אדמות בפקיעין והצורך בקירוב יהודי אתיופיה      

ממשלת אחדות ואחדות המחנה   , איחולים מיוסקה שפירא לחתונת ילדי מכרים ,  לסיעה  

ד"בקשות מאנשים להצטרף למצ, א החברים שנפלו במערכות ישראל "חדר הזכרון למ.  הדתי 

,   ד והנהגת התנועה "הצעה למצע של מצ, ד"מילוי טופס לתמיכה במצ, ד" בקורת על מצ 

טיפולו של השר יוסקה שפירא במתן סיוע   ,  בקשות לתרומות לקרן הבחירות של מורשה  

.                                                  למשפחה באחזקת שלושה ילדים  

רומי הורנבלס בנושא    'מרבי לואיס ברנשטיין לשופט ג) 1984.5.17( מכתב  באנגלית  

.                    ישיבות בני עקיבא שעוברות תהליך הקצנה דתית והקצנה לאומנית 

:    ורהפטיג בנושא.ר ז"רקמן וד.א' בנדר לפרופ.מרבי ק) 1984.3.14( מכתב באנגלית  

".                             אוניברסיטת בר אילן והקהילות היהודיות בתפוצות " 

מכון מורשה "- אות ועד"דף מידע על , השואה -  תוכנית לסימנריון של יומיים בנושא  

.                                        מפעל מוקדש למשמעות היהודית של השואה  

מצבו של המשק הישראלי בהווה- מבוא וסיכום בנושא - הרשות לתכנון כלכלי :  בתיק גם 

.                                     ותכנון לעתיד לחידוש הצמיחה במשק הישראלי 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           ד-ג{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

שומרון    , רשימת מקצועות דרושים ביהודה: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 



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

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

                                                 

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

התנועה העולמית והועידה  ,ניסיון לאחד את התנועה ,בני עקיבא בגרמניה ,  וחבל עזה 

בקשת יוסקה שפירא לפרסם  ,שליחת פרסומים ליוסקה שפירא ,עולמי - של הארגון הציוני 

סיבה לאי      ,עמדת הציבור הדתי לגבי ממשלת המערך - בעתון מעריב את מאמרו בנושא 

יקיר   "מכתב תודה מיוסקה שפירא על קבלת תואר . ד "ל למצ"מפד-  הצטרפות של חברת  

בקורת על האגרת של    , איחולים מיוסקה שפירא לחתונת ילדי מכרים ",  עליית הנוער 

מצב היהודים באתיופיה ובקשה מיוסקה שפירא לטפל בעלייתם ארצה",. ידיד ורע"ד ל" מצ 

.                                    איחולים לשנה החדשה ,ד" בקשות לתרומות למצ 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           ז-ה{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אירופה- ל "בני עקיבא בחו; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

איחולים , דמי חברות ונתינת תרומה לסיעה : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

, בקשות יוסקה שפירא לקבלת עידוד ותמיכה כספית בסיעה, הנכד של מכרים- להולדת הבן 

,מכתבי תודה על קבלת תרומות , או להצטרף אליה/ד ו"בקשה לעזור למצ,  איחוד התנועה 

"מורשה"הקיבוצים הדתיים ותנועת, הטלויזיה וערכיה ,  הקמת גוש או מערך דתי בכנסת  

,    הציבור הדתי בחיפה ,  הצעה להקים רשימת מועמדים לבחירות למועצת העיר בת ים  

ה  "תהל- ל "בחירתו של יצחק טבת כמנכ,  תגובה על נאומו של השר יוסקה שפירא בחדרה 

בקשת יוסקה שפירא לסדר לו   , ענייני כספים - ד "מצ,  ההתיישבות של הקיבוץ הדתי  

חוות דעת של יוסקה   , האחדות במחנה החרדי בעיריית בני ברק, ד " ביטוח לאומי במצ 

תוכן כנס  בוגרים  , ד"בקשה לקבל בנות שירות לאומי למצ, שפירא על מועמד לשליחות  

העתק מכתב מהרב יהודה הרצל לרב חיים דרוקמן    , סוברנהיים- ארופה -  בני עקיבא  

החלטות   , ד בבחירות המוניציפליות "הסיבות לכשלון מצ- אברהם ורדיגר בנושא'  ולר 

.                                מכרים -איחולים לנישואי ילדי , ד " מזכירות מצ 

 .        %3- ל %1-שינוי אחוז החסימה מ-" עבודה במסגרת מחלקת מדעי המדינה בנושא 

".                            קריאה לראשי התנועה"מכתבים למערכת -  קטע עתונות  

.                                                לזכרו-  הזמנה לעצרת חזון איש 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           כ-ח{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ועדת יגר; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

ד ובקשה           "התעניינות להתפקד במצ: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

בקשת יוסקה שפירא , ד "מילוי טופס להצטרפות למצ, ד ומטרותיו " לקבלת פרטים על מצ 



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

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

                                                 

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

ל להצטרף    "הסיבה לחוסר  נכונות של חבר המפד,  לקבלת עידוד ותמיכה כספית בסיעה 

ד בבני  "פוטנציאל הבחירות לכנסת עבור מצ, ד "ההצדקה לקיומה של סיעת מצ, ד " למצ 

בקשות לתרום לקרן הבחירות של  , אחדות המחנה הדתי לאומי , ד "ביקורת על מצ,  ברק 

המפקד והועדה לאחדות     , המצב של הקשישים החולים בלי פנסיה במדינה " , מורשה " 

.                          על מות אח, על מות בן: דברי תנחומים למכרים,  המחנה  

מקוה - בתלמי " , הפילוג בתנועה ותוצאותיו באופקים-" מכתב למערכת -  קטע עתונות  

לקראת שיקום מחנה הציונות  - "מאמר של משה בן צבי  . 809' גיליון מס-  דף שבועי  

."                                                                      הדתית 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           נ-ל{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

דברי הביקורת של לואי ברנשטיין על      : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים  

בקשה לקבל רשימות וכתובות פרטיות) , 15' ראה את המכתב בתיק מס(ישיבות בני עקיבא  

מכתב ממאיר הר נוי     - העתק , אחדות המחנה הדתי לאומי ,  של אנשים בבני עקיבא  

,     הבעת תודה עבור קבלת תרומה לסיעה, תקציב לפנימיות -  לאברהם סנפירי בנושא  

ד"ארגון תא מצ, ד"בקשה לשלוח רשימה של ידידים שיסייעו למצ,  מפקד הציונות הדתית  

החזית הדתית במועצת      , הוצאה לאור - ל "לנדוי ז. ח.חוברת של ש,  בחיפה רבתי  

, ד "ד ובקשה לדעת מי הם אנשי הנהלת מצ"מילוי טופס תמיכה במצ,  עיריית פתח תקוה  

כ רוני מילוא    "העתק מכתב ממאיר הר נוי לח, ד " שמות אנשים הנמנים על הנהלת מצ 

, הפילוג במחנה הציוני דתי , ד "השתתפות הליכוד בשכרו של מזכיר סיעת מצ-  בנושא  

דברי תנחומים למות אימם של מכרים ,  בקשה לסיוע בעקבות אי קבלה לשליחות בסוכנות  

בקשה לקבל את    , נישואים של הילדים ,  דברי איחולים למכרים על בת מצוה של הבת  

".                                                     ר החלוץ"האדמו- " הספר  

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           פ-ס{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

מכתב    , ד "בקשות לעזרה כספית עבור מצ: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים  

דברי    ,  הערכה לעזרתו של יוסקה שפירא בפעילות למען עליה וקליטה מארצות המערב  

המלצת יוסקה   , פילוג- ד"מצ, פעילות - ד"מצ, ל " תנחומים למותו של הרבי פינק זצ 

הצגת שאלות ליוסקה שפירא        ,  שפירא לקבלת  תלמידה לסמינר בגבעת וושינגטון  



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

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

                                                 

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

בקשות        , ד "הסיבות להקמת מצ, ד " על מנת לקבל תשובות שתאפשרנה להצטרף למצ 

בנושא "  כל העיר"עמירם ל . מכתב מפ- העתק,  לתרומות עבור קרן הבחירות של מורשה  

.           ם"ד להצטרף לשירות התמסורת של עתי"הצעה למצ,  האלימות הערבית בחברון 

הודעה על התכנסות ליסוד אגודה ומכון לחזנות ומוסיקה  , עניינים כספיים -  מורשה  

ד     "סיבות אי הצטרפות חבר התנועה לסיעת מצ, לאומי -אחדות המחנה הדתי,  יהודית 

.                                        דברי איחולים למכרים לבר המצוה של הבן 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           צ-ק{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

בקשה לשלוח תוכן מצע לעקרונות המפקד     : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

הזמנה לישיבת המליאה של המרכז העולמי    , ד "דברי בקורת על תנועת מצ, ד " של מצ 

מכתב   , דברי איחולים לנישואי מכרים , ד בחיפה "מצ, הפועל המזרחי -  של המזרחי  

אברכים       , תלמידים , בקשת רשימות של עובדים , ד " תודה עבור קבלת תרומה במצ 

ד     "רעיון הקמת תא של מצ, ציוני -אחדות המחנה הדתי,  בכולל מישיבת כרם ביבנה  

ד ואי הענותו"הזמנה לאהרון קלימן לשמש חבר בועדה פוליטית מייעצת למצ,  בכפר סבא  

המלצת סטודנטים  מאוניברסיטת בר אילן למנות , ד "ההנהגה הרוחנית במצ,  להזמנה זו 

"  מורשה"בקשות לתרומה לקרן הבחירות של ,  את הרב קלויזנר כדובר התנועה המתחדשת  

דברי בקורת על דרך הפעילות      ,   דברי ניחומים למכרים על מותו של אבי המשפחה  

רקסקי 'ד מהרצל צ"בקשה לתעסוקה בסיעת מצ, ד "התוצאות שנובעות מהקמת מצ,  במורשה  

.                                                          ד" מצבה של סיעת מצ 

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

      2:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                           ת-ר{נכנס יוצא - התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

אבנר שאקי לרגל     ' דברי איחולים לפרופ: התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים 

ד באזור כפר הרואה ובפרדס   "רעיון הקמת תא מצ, ד"שילוט עבור מצ,  היבחרו לכנסת  

דברי איחולים    , דברי איחולים ליחיאל שילה על התמנותו למנהל אגף הקליטה .  חנה 

מכתב פרידה לשלמה שויבר לקראת     ,  ליצחק שטיגליץ על התמנותו לתפקיד באגף הדתי 

ד מסיבות אישיות ובקשת         "מכתב התפטרות של חבר ממועצת מצ,  פרישתו מהעבודה 

בקשת יוסקה שפירא לעזור לזוג עולים במציאת  ,  יוסקה שפירא שיחזור בו מהתפטרותו  

פעילות במרכז הקליטה         , בקשה להפסקת תיקונים של חברת החשמל בשבת,  פרנסה  

מכתבי תודה למוסדות חינוך על קבלת הפנים בעת ,  לעולים מאתיופיה בכפר זמיר חיפה  



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

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

                                                 

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

מחשבות על   ,  בקורו של יוסקה שפירא במוסדות אלה בענין אחדות המחנה הדתי לאומי  

דברי   , מועדוני הסדר לבוגרי ישיבות הסדר "רעיון להקמת  , י " איחוד עם סיעת פא 

דברי איחולים לזאב רוזנברג לרגל  ,  איחולים לאריה ריפלר עם פרישתו מעלית הנוער  

בעיות בניהול וארגון  , אחדות המחנה הדתי לאומי , ל במשרד הדתות" קבלת תואר סמנכ 

מכתב תודה ליוסקה שפירא    , בקשה לקבלת תרומה  עבור סיעת מורשה ,  בסיעת מורשה  

.                        על עזרתו לקבלת מילגה   ללימודים באוניברסיטת בר  אילן 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שאלון אחדות המחנה                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שאלונים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.            מכתב פניה מיוסקה שפירא למילוי שאלון בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 

.                                  מילוי שאלונים בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שאלון אחדות המחנה                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שאלונים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.           מכתב פניה מיוסקה שפירא למילוי שאלון בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי  

.                                  מילוי שאלונים בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שאלון אחדות המחנה                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שאלונים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

.                                  מילוי שאלונים בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שאלון אחדות המחנה                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שאלונים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                                  מילוי שאלונים בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11706: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התכתבות                                          - האפוטרופוס הכללי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; כספים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

לקבל תמיכה כספית     - האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים -ד עמרם בלום "בקשות מעו 

הקמת בית כנסת לצעיר ולסטודנט הדתי ברובע  : עבור" קרן העזבונות לטובת המדינה" מ 

קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני   , קיום הועידה של בני עקיבא ,  היהודי בירושלים  

.     ל "ש דוד שיפמן ז"קרן מלגות ע, תל אביב - קרן תהילה לתורה ועליה ,  עקיבא  

.            עיירת לי,  שיפוץ בניה ורכישת ציוד עבור מספר סניפים של בני עקיבא  

טיפול לקוי בנפגעי פעולות- ממאיר הר נוי ליוסקה שפירא בנושא ) 1988.11.15( מכתב  

.                                                     איבה ביהודה שומרון ועזה 

הצעת  , מטרותיה ופעולותיה " עמותה לאיכלוס וחיזוק עיירות הפיתוח " - עיירת לי " 

סיכום דברים עם השר יוסף שפירא  , 1989-1988תקציב לשנת , 1988 תקציב לשנת כספים  

" .                                       עיירת לי" בנושא העמותה 1988.8.16 מ  

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                     משרד המשפטים{האפוטרופוס הכללי :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                      תקציב; משרד המשפטים; כספים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

קטע עתונות         ) , 1985.3.31" (הייחודיים"קץ לשיטת " - הצופה"קטע עתונות ב  

) .                     1985.3.15(עוד הקצבות יחודיות לאגודת ישראל " - הצפה" ב 

יועץ משפטי   (יצחק זמיר ) , משנה ליועץ משפטי לממשלה ( התכתבות עם יורם בר סלע  

בנושאים ) אפוטרופוס כללי (ד עמרם בלום "עו) , יועץ השר (עזרא הרטמן ),  לממשלה  

תמיכה כספית עבור מוסדות נזקקים     , תמיכה כספית עבור מוסדות תורניים : הבאים  

.                                                           ע"ביש) תורניים  ( 

,1975ה "תשל- חוק המועצה להשכלה גבוהה  , 1958- ח " חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי 

).      הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר) הכרה במוסדות ( כללי המועצה להשכלה גבוהה  

תיאומים בענין קבלת(תקנות המועצה להשכלה גבוהה  , 1964- ד "תשכ) תארים מוכרים  ( 

.                                   1975-ו "תשל) - תקציב) ( עובדים ומינוייהם  

כספי תמיכות ממשלתיות במוסדות - בנושא ) 1985.3.25-18( דברים מסיכום ועדת הפנים  

 .                    1984-1985-שנת הכספים - תקציב אשתקד - משרד החינוך .  דת  

.                                       נוהל למתן תמיכות למוסדות תרבות תורנית 

ישובי קו  -  ערעור על החלטת ועדת השרים לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה  

  1985-ה " לחוק התקציב התשמ2205הצעת קריטריונים לתמיכות תכנית .  העימות בצפון  

קרן. נוהלים לחלוקת תקציב  , 61-19-07 סיכום דברים לחלוקת תקציב קרן שיפמן תקנה  

 .                                                       21-19-17 שיפמן תקנה  

.               קריטריונים לקביעת זכאות לתמיכה ממלכתית למכונים תורניים גבוהים 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

האפוטרופוס הכללי                                                    :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           כספים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                   רשימת מוסדות חינוך תורניים עבור קבלת סיוע מכספי העזבונות  

.                             תקציב עבור מוסדות חינוך תורניים -  משרד החינוך  

מתוך ילקוט   ( הועדה מטעם האופטרופוס הכללי בדבר מענקים מעזבונות לטובת המדינה  

) .                                                 3140-1984.12.23 הפרסומים  

) .                                    1985.1.9(  הצעת תקציב למוסדות תורניים  

בו הוא מבקש להכליל בתקציב לשנת   , מעזרא הרטמן ליורם גלעדי ) 1985.1.29( מכתב  

.                                        את התקציב למוסדות תורניים שונים1985  

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                              ד-א{האפוטרופוס הכללי :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                     1987, 1985 - 1984:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כספים; תנועה ציונית להעמקת אחדות העם- אל עמי ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                        ישיבות בני עקיבא בישראל 

לקבל תמיכה כספית    , ואישים נוספים ) האפוטופוס הכללי (ד עמרם בלום "בקשות מעו 

ישיבת בני עקיבא , הנצחת חללי גוש עציון : עבור " קרן העזבונות לטובת המדינה " מ 

ישיבת בני עקיבא    , בית המדרש לתורה והוראה באלון מורה , בחדרה " בית שמואל "  

בתי ספר של רשת, בפתח תקוה" בלומה"אולפנת בני עקיבא , בכפר מימון" בית יהודה  "  

הקמת פרוייקט סיוע לתלמידות הבאות מאזורי, באלקנה " אורות ישראל "מכללת , ת "אמי 

בכפר סבא  ישיבת בני עקיבא על השם      " אמנה"אולפנת בני עקיבא , מצוקה ופיתוח  

המרכז הקהילתי , רמת קרניאל בכפר פינס - אולפנת בני עקיבא ,  הגאון אדרת בבת ים  

,    ל "הקמת מועדון על שם האלוף יקותיאל ז, חוד הנוער הדתי - איחוד  שיבת ציון  

" .                  אל עמי"תנועת " , אור עציון" פיתוח הספריה של ישיבת ההסדר  

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                              נ-ה{האפוטרופוס הכללי :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    כספים; תקציב; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

ומהרב משה סלומון לקבל תמיכה כספית  ) האפוטרופוס הכללי (ד עמרם בלום "בקשות מעו 

ישיבת בני עקיבא" , נתיבות אמונה "העמותה : עבור " קרן העזבונות לטובת המדינה" מ 

"   מעלות יעקב "ישיבת בני עקיבא , באשדוד " נוה הרצוג - "ד " וחטיבת הביניים ממ 

י          "מדרשה ליהדות ולימודי א- מדרשת שומרון " , מעיינות האומה , " במעלות 

כפר אליהו "פנימיה חינוכית לבנות , ה "כפר הרא- ישיבת בני עקיבא ,  בשבי שומרון  

.              ישיבת  הכתל בעיר העתיקה בירושלים , בקדומים "אלון מורה " ישיבת  

עבור ישיבות     ) 1985-1990(ן "תש-ה "תשמ-  רשימת צרכי הבנייה בתקופת חמש שנים  

.                                                         ואולפנות בנינ עקיבא 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                              ק-ס{האפוטרופוס הכללי :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           כספים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

קרן העזבונות   "לקבל תמיכה כספית מ ) האפוטרופוס הכללי (ד עמרם בלום "בקשות מעו 



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

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

                                                 

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

, .             בשדה יעקב " תקות יעקב "ישיבת בני עקיבא : עבור "  לטובת המדינה 

" קול צופייך, "קרני שומרון - ישיבת ההסדר , מרכז ללימודי יהדות עפרה " - שובה " 

צוותי תורה ומדע" - צומת"מכון , כולל ושיעורי תורה באוניברסיטה העברית בירושלים  

ישיבת עטרת כהנים בירושלים, עזרא - תנועת הנוער החרדי בארץ ישראל ,  באלון שבות  

.                                        אולפנת בני עקיבא סגולה בקרית מוצקין  

בקשה  , בקשה לפטור מתשלום אגרה למינהל מקרקעי ישראל :  ישיבת הסדר קרני שומרון  

בקשה לעזרה בהשגת הסדר תשלום נוח וזול עבור  ,  לעזרה בקבלת מענקים לבניית הקבע  

.                                                                       בנייה 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

האפוטרופוס הכללי                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

:                    סיוע בתחומים הבאים - רשימות של בקשות - האופטרופוס הכללי  

)ד"שנת תשמ(הבריאות , החינוך , העבודה והרווחה , הדתות, איכות הסביבה,  המשפטים  

 בנושא אישור הקצבות     1984.9.20) - החלטות מצורפות ( פרוטוקול החלטות הממשלה  

.                    במסגרת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה עבור מוסדות שונים  

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מועמדים                                                   - התכתבות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

רשימת מפקחים ביסודי         :   בתיק1984, 1979 - 1978: תאריך התיק:       הערות 

ים של ישיבות בני עקיבא                                 "רשימת הרמ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                                         רשימת משפחות שאבי המשפחה לומד בכולל 

.                                    1979.9.15 רשימת המשפחות באלון שבות ליום  

.                                          ם של ישיבות בני עקיבא " רשימת הרמי 

רשימת המפקחים בבתי ספר בחטיבת הביניים       ,  רשימת המפקחים בבתי ספר יסודים  

.   רשימת המפקחים בחינוך ממלכתי דתי בבתי ספר יסודים ועל יסודים :  והעל יסודי  

 התכתבות עם המטה המרכזי של סיעת מורשה בנושא פעילות וארגון בסיעת מורשה         

.                                                א " מועמדים לשליחות לשנת תשמ 

.                                                רשימת שמות של פעילים במושבים 

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



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

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

                                                 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                               א{מועמדים - התכתבות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

) ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל (התכתבות עם יוסקה שפירא  

בקשה לעזרה בהקמת ישוב חדש עבור גרעין משפחות הרוצות לעלות    :  בנושאים הבאים  

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עליית הנוער עבור מועמדים לעלייה    ,  לישראל  

.                                                              ותיקים- לארץ ו 

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

      3:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                             ג-ב{מועמדים - התכתבות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                       1982 - 1978, 1971 - 1970, 1965: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

) ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל (התכתבות עם יוסקה שפירא  

)    עוזר ראש עליית הנוער ( בצלאל כרמי ) , ל עליית הנוער "משנה למנכ( דב קולה  

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עלךיית הנוער ובמסגרות נוספות:  בנושאים הבאים  

.                                        ותיקים-  עבור מועמדים לעלייה לארץ ו  

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

      4:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                     ז-ד{מועמדים לשליחות - התכתבות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

). ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל(התכתבות עם יוסקה שפירא  

)      עוזר ראש עליית הנוער (בצלאל כרמי ) , ל עליית הנוער"משנה למנכ( דב קולה  



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

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

                                                 

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

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עליית הנוער עבור מועמדים     :  בנושאים הבאים 

.                                                        לעלייה לארץ וותיקים  

."מ.י.ת" שבו הוא מציג את המשרד , מדניאל דוקוב ליוסקה שפירא ) 1982.2.28( מכתב  

.                                                       תכנון יעוץ מחקר בפניו 

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

      4:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                     ל-ח{מועמדים לשליחות - התכתבות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

) ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל (התכתבות עם יוסקה שפירא  

)      עוזר ראש עליית הנוער (בצלאל כרמי ), ל עליית הנוער "משנה למנכ( דב קולה  

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עליית הנוער עבור מועמדים     :  בנושאים הבאים 

.                                                              לעלייה וותיקים 

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

      4:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                     ס-מ{מועמדים לשליחות - התכתבות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

) ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל (התכתבות עם יוסקה שפירא  

)      עוזר ראש עליית הנוער (בצלאל כרמי ), ל עליית הנוער "משנה למנכ( דב קולה  

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עליית הנוער עבור מועמדים    :  בנושאים הבאים  

.                                                             לעלייה וותיקים  

ח על   "בו היא מביאה דו, מבינה צימרמן ליוסקה שפירא ) 1981.5.14( בתיק גם מכתב  

.                      ד"מפעלי הנצחה לזכר יעקב צימרמן הי-  פעילותה של האגודה  

- [      ניסוי חינוכי- מאיר שפיה - בכפר הנוער '  בתיק גם סיכום פרוייקט כתות ז 

.                                                               1981-א "  תשמ 

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

      4:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                     צ-ע{מועמדים לשליחות - התכתבות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

)  ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל(התכתבות עם יוסקה שפירא  

)     עוזר ראש עליית הנוער (בצלאל כרמי ) , ל עליית הנוער "משנה למנכ( דב קולה  

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עליית הנוער עבור מועמדים    :  בנושאים הבאים  

.                                                              לעלייה וותיקים 

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

      4:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                     ת-ק{מועמדים לשליחות - התכתבות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

)  ראש המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית לארץ ישראל(התכתבות עם יוסקה שפירא  

) .    עוזר ראש עליית הנוער (בצלאל כרמי ), ל עליית הנוער "משנה למנכ( דב קולה  

בקשות לעזרה במציאת עבודה במסגרת עליית הנוער עבור מועמדים    :  בנושאים הבאים  

.                                                               לעליה וותיקים 
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                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

ה בירושלים              "דברי השר יוסקה שפירא שנאמרו ביום העיון המרכזי של תהל 

             1985.12.31- ה בירושלים ב"הזמנה ליום העיון של תהל , 1985.12.31- ב 

.                                          ה  " פרוטוקולים מישיבת מזכירות תהל 

.                  9' משתתפי סיור גישוש מס-   חיפוש עבודה עבור מועמדים לעליה  

.      על השר  יוסקה שפירא " - שר ליהודים  - "1986.1.8- מעריב -  קטעי עתונות  

 -                Volume III Numbertehilla1derech September 1985- ה " דרך תהל 

  -             Volume III  Numbertehilla2derech -October 1985-  ה "  דרך תהל 

.                                      ו"מרחשון תשמ - 12' ה דף קשר מס"דרך תהל 



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

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

                                                 

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

ביקורו בבריטניה : בנושאים הבאים ) ה"יושב ראש תהל( התכתבות עם השר יוסקה שפירא  

.           אוכלוסיית הייעד- ה"תזכיר על תהל, ה "הקצבה לתהל" , מסע עליה"  לשם  

)ה"ל תהל"מנכ(התכתבות עם יצחק טבת . תזכיר בעינייני עליה מבריטניה, ודרכי פעולה  

שיתוף פעולה  , ה "הפניית מועמדים עולים לעבודה בתדיראן דרך תהל: בנושאים הבאים  

מישעיהו יחיאלי    )1985.12.12(בתיק גם מכתב " . עולים לירושלים - "עם הפרוייקט  

הרחבת הקשר בין בני עקיבא בארופה לרבנים בארופה   -  לרבנים חברי הנשיאות בנושא  

בקרב קהילת   " פנים אל פנים"בתיק גם יריד התעסוקה .  באמצעות ארגון רבני ארופה  

.                                   סיכום- 1985-  היורדים בארצות הברית וקנדה  

).      1985.8.11 (1985- בתיק גם בעלי מקצוע חסרים בארץ נכון לסוף חודש אוגוסט  

--------------------------------------------------------------------------------
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                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                     פרוטוקולים;     קליטת עליה 

פרוטוקול  . ה"פרוטוקולים מישיבות מזכירות תהל, ה "פרוטוקולים מישיבות הנהלת תהל 

" .  ה דרום אפריקה"תהל"פרוטוקול ישיבת צוות היגוי .  דיון בענייני דרום אפריקה  

-      ה "דרך תהל.ו"שבט תשמ - 13' מס, ה "שבט תשמ - 8' דפי קשר מס- ה " דרך תהל 

  Volume III Number 5- April 1986-derech tehilla                             .

. על זוג עולים מארצות הברית שבאו להשתקע בישראל " - חופשת מולדת - "קטע עתונות  

ה בסיוע המחלקה  "הצעת תוכנית לעבודת תהל. תוכניות לעתיד -  פגישה בענייני עליה  

.  ה "הזמנה לקבלת פנים ולפגישת היכרות עם ארגון תהל, 1987 לעליה וקליטה עד קיץ  

התכתבות עם יוסקה שפירא    . ה בצפון אמריקה" הזמנות להשתתף בשבתון השנתי של תהל 

,  הבעת תודה לרב הראשי של בריטניה על ארוחו : בנושאים הבאים ) ה"יושב ראש תהל ( 

פגישה עם,שנת ישיבה בארץ -תוכנית ההכשרה , פעילותו בבני עקיבא,  ביקורו באנגליה  

הצעה להקמת שכונה דרום אפריקאית בישובים    , בענין העליה " ישראל הצעיר" נציגי  

תאור מפגש בוגרי בני עקיבא בצפון      , ה "הקירבה בין בני עקיבא ותהל, בשומרון  

העתקים ליצחק טבת של מכתבי תודה לחברים על    .ה בחוף המערבי" אמריקה ושבתון תהל 

)ל תהלה"מנכ(התכתבות עם יצחק טבת. ה בצפון אמריקה" השתתפותם בשבתון השנתי של תהל 

שיתוף     , שילוב איש יהודה ושומרון בעבודה בתהלה ,ה "הפעלת תהל:בנושאים הבאים  

פעילות תהלה בצפון אמריקה    ,  הפעולה בין המחלקה לעליה בסוכנות היהודית לתהלה  

.       מצב נתון ומגמות לעתיד- בנה תהלה , וענייני כספים של תהלה בצפון אמריקה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

תוכנית סמינר     .רשימת נציגי הארגונים הדתיים ,תוכנית כנס עולמי למגשימי עליה  

מצב נתון -ה "מבנה תהל.קוים לדמותה -תנועת ההגשמה .ד "חמ-  חבורת מגשימים דתיים  

קריטריונים.חומר לפגישת תהלה לפני כנס המגשימים .ל"מערך תהלה בחו.  ומגמות לעתיד 

- נציגי תהלה לכנס מגשימים . י השר יוסף שפירא " לחברות בתנועת ההגשמה המוצעים ע 

שמות המשתתפים בכנס ההגשמה        . רשימת משלחת כנס מגשימים בני עקיבא  . 1986  

החלטות שהתקבלו בכנס עולמי של מגשימי  )חבורות מגשימים דתיים(ד " ובפגישות של חמ 

  Tour Ve'aleh -pilot tour) .1986(ו "ניסן תשמ -14' דרך תהלה דף קשר מס.  עליה  

דרום אפריקה לדיון במזכירות ובצוות בנושא דיור ותעסוקה עבור עולים מדרום אפריקה  

תוכנית התאמת האמצעים להתפתחות תהלה     . תזכיר בדבר פעילות תהלה ומגמות לעתיד  

פרוטוקול ישיבת . פרוטוקול ישיבת הנהלת תהלה .  והרחבת הפעילות בארץ ובחוץ לארץ  

כנס  : בנושאים הבאים ) יושב ראש תהלה (התכתבות עם יוסקה שפירא .  מזכירות תהלה  

,    בית עולי תהלה בתל אביב , הזמנה עבורו לפתיחת סיורי הגישוש , מגשימי העליה  

התכתבות.  הצעתו להקים מרכזים תורניים ציוניים בעיירות בארץ וישיבת הסדר ספרדית  

עזרתו של נציג תהלה בצרפת בעידוד    : בנושאים הבאים ) ל תהלה"מנכ( עם יצחק טבת  

הצעה לבדיקת אפשרות שילוב , פעילות תהלה באנגליה , עליתם של משפחות וילדים לארץ  

.                               פעילות-תהלה , ל " עולי תהלה במערכת החינוך בצה 

--------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

הזמנה לקבלת פנים ולפגישת הכרות עם       . 1986-1987הערכה תקציבית לשנת הכספים  

Tour Ve'aleh Tehilla-"Programmes andevents-North A.  חברים עולים במסגרת תהלה  

  American-Pilot trip"1986-3.6.-20.5                                          

ם" תקציב תל1986-1987תקציב לשנת . מחלקת הכספים אגף התקציבים -ההסתדרות הציונית  

.                   ז " תשרי תשמ16' 'מס, ו " סיון תשמ15' דפי קשר מס-דרך תהלה  

  Tehilla 1986 -tachlis chug list                                            .

מאמר   .הצעה להרכב הנהלת תהלה ,סיכום דיון בנושא תהלה ,תזכיר בדבר פעילות תהלה  

רשימת חברי הנהלת   ) . 1986.12.5-לם פוסט 'גרוז(לס בתחום העליה ' מאמצי לוס אנג 

הצעת תכנית לפעולה משותפת ולסיוע בין המחלקה לעליה ולקליטה של הסוכנות  ,  תהלה  

הצעה לתוכנית עבודה של  .1987תהלה הצעת תקציב לשנת הכספים .  היהודית ובין תהלה  

-חברי הנהלת תהלה . ו "פעולות שבוצעו בארץ בתשמ-תהלה .ח "כסלו תשמ-ז "תשמ- תהלה  

פרוטוקולים מישיבות הנהלת . הצעה למטלות אישיות , קשר בין העולים בתחומים שונים  

. ח תהלה"פרוטוקול ישיבת ועדת קרן גמ,פרוטוקול ישיבת ועדת כספים . ומזכירות תהלה 

תנועת ההגשמה ועליית  :בנושאים הבאים ) יושב ראש תהלה ( התכתבות עם יוסקה שפירא  

הצעה להקמת   , ם ותהלה "שיתוף הפעולה בין תל,דיון מרכזי על עבודת תהלה , הנוער  

)  ל תהלה"מנכ(התכתבות עם יצחק טבת . יישוב קהילתי של בני עקיבא בגולה במלכישוע  

הצעה להפנית עולים ,הזמנות לקבלת הפנים לכבוד החברים שעלו ארצה : בנושאים הבאים  

.                  בקשה להגדלת התקציב לתהלה , מדרום אפריקה לנוה עליזה בשומרון 

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קליטת עליה; תקציב; פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

                   Volume III Number6-derech -May-June tehilla1986-  דרך תהלה 

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 
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                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                     פרוטוקולים 

פרוטוקול ישיבת צוות היגוי של לשכת המחלקה לעליית הנוער    -קונגרס ציוני מגשים  

הערותיו לפרוטוקול מישיבה בענין הקמת קונגרס  - יוסקה שפירא .  בסוכנות היהודית  

,תהלה, בני עקיבא, המזרחי, שליחות: נקודות מרכזיות לדיון בנושאים.  ציוני מגשים  

נציגי ארגונים ואישים ונציגי גרעינים   . סיכום-שליחות ועניינים מרכזיים . ת" דע 

כנס עולמי של מגשימי עליה   . החלטות - כנס המגשימים הדתי.  לכנס המגשימים הדתי  

,   סמכויות , מטרותיה: עמותת תנועת המגשים . מצע רעיוני להגשמה ציונית- החלטות  

המשתתפים, המטרות : כנס  מגשימי הציונות הדתית . חברות בעמותה ,  מוסדות העמותה  

יוסקה. ר הכנסת לתנועת תהלה "ברכתו של יוסקה שפירא לרגל הענקת פרס יו.  סדר היום 

הודעה לתהלה . מחשבות על תפקודה של ועידה  ציבורית ליד  תנועת המגשימים-  שפירא  

פעולות שבוצעו בארץ  - תהלה. ז "ר הכנסת לאיכות החיים לשנת התשמ" על קבלת פרס יו 

.        ספרדית ,צרפתית, אנגלית: פרוספקטים על פעילותה של תהלה בשפות. ו " בתשמ 

    septembertehil1986derechדרךתהלה   . ז "תשרי תשמ- 16' דף קשר מס-  דרך תהלה 

  numbervolume3 .8 . בקשה לעזרה במציאת  : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים

הצעה להקמת יישוב קהילתי של עולים מדרום אפריקה ואחרים   ,  עבודה למועמד לעלייה 

הרהורים  - אפשר לשנות את מפת העלייה - "מאמרו של יוסקה שפירא .  באזור ירושלים  

יוני-ח "חורף תשמ- כנס תהלה שנתי . הזמנה לרגל יום כינון הכנסת ".  בנושא העלייה 

LE REFUGEפרוייקט הקבוצה היהודית - ד ליאון רוזנבאום בנושא"התכתבות עם עו, 1987  

.                                                                       בצרפת 

--------------------------------------------------------------------------------
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להתיישבות קהילתית                                    " תהלה"פרוייקט :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; קליטת עליה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

מ על התהליך הנדרש מעולים ומועמדים לעליה  "הודעת משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע 

.                                      לשם קבלת הלוואות מהבנק למטרת בניית בית 

בנושאים    ) מ"בע. א.ב.ש-החברה לפיתוח יהודה ושומרון ( התכתבות עם אפרים כהנים  

-הלוואות לעולים חדשים שמשתכנים בישובים, הלוואות למטרת בניה עבור עולים:  הבאים 

עבודות  ,פרוייקט דרום אפריקה ,זכויות עולים מדרום אפריקה ,אלקנה ונוה צוף ,יקיר 

,  פרוייקט יקיר נוה צוף ,ע "לעולים בישובי יש. א.ב.שרותי חברת ש, תכנון ופיתוח  

פרוייקט  , קליטת עולים מדרום אפריקה בשומרון , פרוייקט תהלה להתיישבות קהילתית  

הצעה      , בניית בתים למשפחות עולים מדרום אפריקה בשומרון , ד " תהלה שרותי עו 

.                              דרום אפריקה ביישוב נוה צוף- לבניית שכונת תהלה  

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר שפירא יוסף                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                     אחדות המחנה הדתי לאומי -ד מישיבתה בנושא "החלטת מועצת מצ 

החלטות ישיבת  . ד "פרוטוקול מישיבת מזכירות מצ.ד " פרוטוקולים מישיבות מועצת מצ 

.                                                               ד" מזכירות מצ 

.                      ד   " הודעה לחברים על כנס אחדות התנועה וישיבת הנהלת מצ 

.                            דרכי התארגנות למפקד,  קריאה לחברים להתפקד במפקד  

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות  הדתית                                          - ד "מצ: שם יחידה 

השר שפירא יוסף                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ועדת יגר; פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                           קוים מנחים למספר נקודות במצע התנועה -תנועת אורות  

.                            מסגרות ודרכי פעולה , יעדים ומגמות -  תנועת אורות 

.                          ח "ל שהתקיימה בתשל" ההחלטות המדיניות של ועידת המפד 

.                 ד "פרוטוקול מישיבת מועצת מצ. ד " פרוטוקול מישיבת מזכירות מצ 



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

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

                                                 

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

התכתבות עם יוסקה   .ד על אחדות המחנה הדתי לאומי " הערות לקראת הדיון בהנהלת מצ 

רשימת הרבנים שהוזמנו לכנס הרבנים     . אחדות המחנה הדתי לאומי -  שפירא בנושא  

הועדה לאחדות המחנה  - "קטע עתונות . אחדות המחנה הדתי לאומי-  להתייעצות בנושא  

.                      ממליצה על כנס אחדות רב משתתפים לאיחוד המחנה הדתי לאומי 

-      התנועה הדתית לאומית  , 1985.11.13- דברי השר יוסף שפירא בישיבת הממשלה ב 

פרוטוקול מכנס רבנים שהתקיים בלשכת.  הסיכומים וההמלצות של הועדה לאחדות המחנה   

.                              אחדות המחנה הדתי לאומי-  השר יוסף שפירא בנושא  

)     1985.10.28(ט "בנוגע למצב המדיני בישיבה קכ) מורשה(כ חיים דרוקמן " דברי ח 

.                                                                       בכנסת 

.                 יעדים ואתגרים לכינונה של תנועה דתית לאומית מאוחדת , יסודות  

.                     אחדות המחנה הדתי לאומי-ד בנושא " הצעת החלטה של מועצת מצ 

.                            אחדות המחנה הדתי לאומי- ד בנושא " החלטת מועצת מצ 

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר שפירא יוסף                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ועדת יגר; פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                              הצעה לסדר זמנים למהלכי אחדות במחנה הדתי לאומי  

.              ד "פרוטוקול מישיבת הנהלת מצ. ד " פרוטוקולים מישיבות מזכירות מצ 

.                     עקרונות פעולה - התארגנות לאחדות וחזוק המחנה הדתי לאומי  

שלמה אריאל     ,דן שוחט , אביעזר כהן -הצעת החלטה מהחברים .  האחדות וההתחדשות  

.                                                   אברהם בלייר , יעקב שוורץ  

.   דתי -הצעה לעקרונות לחידוש המחנה הציוני. ההצעות להחלטה -ד " ישיבת הנהלת מצ 

.   ועדת ייגר, אחדות המחנה הדתי לאומי:  התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים הבאים  

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

אגרות לשליחי עליה                                                   :  שם התיק 

                                  1980-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                        1980, 1977, 1975, 1974 - 1972: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            קוק צבי יהודה הכהן; עליה; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                                                     אגרות לשליחים ולפעילים  

.                                                                   על המצפה  

ש גורן ניתן בקדושה"פסק הדין של הגר) - "1972.11.26- (מתוך הצופה -  קטע עתונות  



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

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

                                                 

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

".                                                                     וכהלכה 

.                          רשימת כתובות השליחים החדשים של בני עקיבא בחוץ לארץ 

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                        ח-א{התכתבות - חומר לשליחים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שפירא יוסף; עליה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

שליחות בגולת לונדון : התכתבות בין יוסקה שפירא ושליחים בחוץ לארץ בנושאים הבאים 

,  שליחות בגולת ארגנטינה ,שליחות בגולת צרפת , ביקורו של יוסקה שפירא בבריטניה  

.                                                            שליחות בניו יורק 

.           ח על שבת עיון לראשי סביבה   וסגנים באנגלית"דו-  בני עקיבא לונדון  

".               כמה רעיונות בנושא העליה מבריטניה-" תזכיר מיוסקה שפירא בנושא  

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                        ע-ט{התכתבות - חומר לשליחים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            עליה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

".                         עם הולך וקטן- "1986.12.15" - דבר"קטע עתונות מעתון  

פרידה מעובד במרכז :  התכתבות בין יוסקה שפירא ושליחים בחוץ לארץ בנושאים הבאים  

, שליחות בגולת צרפת ,הפדגוגי האזורי באשדוד שעובר לפקח על החינוך היהודי בפריז  

.       ביקורו של יוסקה שפירא מטעם מחלקת העלייה בבריטניה ,ב "שליחות בגולת ארה 

.                   מהרב יואל נחשון - ח סיום שנת שליחות ותחזית תלת שנתית " דו 

'.           מסקנות וכו,תגובות, הערות : ח ביקורו של יוסקה שפירא בבריטניה " דו 

השליחות בגולת דרום     - מהשליח מורדי כהן לאבנר בנושא ) 1986.4.10( העתק מכתב  

.                                                                      אפריקה 

,     ל לישראל "סקירה על העליה מחו- ר אהרון כפיר בנושאים "ד-  דבר ראש המשלחת  

.                        הפעילות לעידוד העליה במסגרת משלחת העליה בצפון אמריקה 

א בנושא עבודתה של משלחת העליה "ח לשנת תשמ"ר אהרון כפיר דו"ד-  דבר ראש המשלחת  

.                                                    א" בצפון אמריקה בשנת תשמ 

 מכתב גלוי לראש הממשלה מקבוצת שליחי עלייה בגולת צפון אמריקה בנושא יחסה של     

.                                                  מדינת ישראל ליהודי התפוצות 

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



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

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

                                                 

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

      5:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                        ת-פ{התכתבות - חומר לשליחים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

שליחות בגולת      : התכתבות בין יוסקה שפירא ושליחים בחוץ לארץ  בנושאים הבאים  

בקשה לחות דעתו של יוסקה שפירא  , ל בפרס ירושלים "הודעה על הזוכים מחו, ב " ארה 

בצירוף    (קשה לעבודה בארץ מהשליח רפאל פוזן , על מועמד לשליחות חינוכית בגולה  

).                                                              ח" המלצות וקו 

.                                         כתובות שאילהם נשלח דף הסברה לשליחים 

             The Jewish star-Vol6 No 2-   קטעי עתונות על השליח רבי רפאל פוזן  

  December 6-20 1985,Jewish western bulletine vol I11no44-14.11.1985          

  Jewish post and opinion -Canadian view - "Beginner at the Daf Yomi        . 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

כנס ההגשמה ותנועת ההגשמה                                            :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; שפירא יוסף; תנועת המגשימים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

החלטות     , כנס מגשימי עליה , תנועת ההגשמה : התכתבות עם יוסקה שפירא בנושאים  

.                                   תנועת המגשימים-  הועד הפועל הציוני בנושא  

.                מצע רעיוני להגשמה ציונית -החלטות - כנס עולמי של מגשימי עליה  

, דרכי פעולה , יצוג, אוטונומיה , תנאי הצטרפות , מטרות :  החלטות כנס המגשימים  

.         חבורות מגשימים דתיים - ד " שמות המשתתפים בכנס ההגשמה ובפגישות של חמ 

.            הצעות לקידום העליה שהוצגו למנהיגי הקהילות היהודיות באזור מרסייל  

.   תוכנית מעשית בנושא עליה וקליטת עליה - ציונות של מגשימים או הגשמת הציונות  

.           רשימת המשתתפים בסמינר הגיבוש במרכז הספרדי בירושלים העתיקה -ד " חמ 

.                                       בני עקיבא -  רשימת משלחת כנס מגשימים  

.                 י השר יוסף שפירא" קריטריונים לחברות בתנועת ההגשמה המוצעים ע 

.                                              תוכנית כנס עולמי למגשימי עליה  

).                        1986.3.31( הזמנה לפתיחה החגיגית של כנס מגשימי עליה  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

כנס ההגשמה ותנועת ההגשמה                                            :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      תנועת המגשימים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;               ההסתדרות הציונית העולמית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

ההסתדרות    : כפר המכביה -רמת גן , סדר יום כנס עולמי של מגשימי עליה : חוברות  

.                                             ו"תשמ' אדר ב,  הציונית העולמית  

.             ההסתדרות הציונית העולמית - מהפיכה ציונית עכשיו , אורי , גורדון  

- ההסתדרות הציונית העולמית : ירושלים : בטאון המחלקה לארגון -  בתנועה הציונית  

.                                   1985אוקטובר -ו "חשון תשמ,  המחלקה לארגון  

ארופה וארצות חבר ,אמריקה הלטינית ,ב "בארה- ח מסכם מדיוני תת ועדות החשיבה " דו 

 .  1985מאי -ה "אייר תשמ, ההסתדרות הציונית העולמית : ירושלים .  העמים הבריטי  

.                                 החלטות - 1986.2.6-2 מושב הועד הפועל הציוני  

ועדה מייעצת לאידאולוגיה ומבנה - סוגיות ציוניות לעיון מחדש 6-  עם הפנים לעתיד  

.                                                 של ההסתדרות הציונית העולמית 

פדרציות ציוניות   ,חברי ההסתדרות הציונית עולמית -"צברגבאום . ר א" מאמרים של ד 

הועד    -הקונגרס הציוני ". " גופים יהודים בין ארציים ובריתות ציוניות עולמיות  

.         הכינוס העולמי של מגשימי עליה-טיוטא . כנס המגשימים ". הפועל וההנהלה  

.              קוים לדמותה-תנועת ההגשמה . קוים לדמותה - תנועה לציונות מגשימה  

.              סטודנטים ונוער בהסתדרות הציונית העולמית , תסקיר על מעמד העליה  

ם"הזמנה לפתיחת מועדון תל,ל "מערך תהלה בחו, מצב נתון ומגמות לעתיד-  מבנה תהלה  

.            כנס המגשימים ,רעיונות ראשונים על תנועת ההגשמה . בקמפוס הירושלמי  

".                  אוניברסיטה לצעירי הגולה בירושלים"עתון מעריב - קטע עתונות  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שונות                                           /   פרסום 84בחירות  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    הכנסת האחת עשרה; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                                                        עיקרי המצע של מורשה  

הצעות שירותים למערכת תעמולת הבחירות מחברות להפקת סרטי-ד בנושא " התכתבות עם מצ 

.                                                   טלויזיה ומתן שירותי וידאו 

).                                     1959(ט "תשי) דרכי תעמולה( חוק הבחירות  

).                    חברי ועדה מרכזית ( הצעה להרכב צוותות סיור ביום הבחירות  

.                            לפי אזורים- ישובים עבורם מבקשים לקצר זמן ההצבעה  

.       מישיבת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת - 15' הערות לפרוטוקול מס-פסטרנק . א 

" מורשה"ר ועדת הבחירות לכנסת בנושא "ד בנימין קרניאל ליו"מעו) 1984.7.10( מכתב  

.                                                הסדר שידורים ברדיו ובטלויזיה 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11738: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מאמרים והודעות לעתונות                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

מאת יוסף שפירא" - מי פוגע באחדות הציונות הדתית  "1983.8.26- קטע עתונות בהצפה  

הצעת עבודה       ,ד "התכנסויות מועצת מצ: ד לעתונות בנושאים הבאים " מודעות ממצ 

א על מות      "שרגאי שליט.ז.ש' הודעת אבל על השתתפות בצערו של ר, למזכירה דתית  

.                                  קריאה לאחדות המחנה הדתי ציוני,האם -  הרעיה 

.      קביעת עקרונות לאחדות במחנה הדתי לאומי-ד "מועצת מצ, ד " החלטות הנהלת מצ 

.                           הפסקת ההתישבות בתקציב הממשלה - הודעה לרדיו בנושא  

.              האיום על פירוק הקואליציה שנשמע ברדיו-  הודעה לאמנון נדב בנושא  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                                       "הקמת תאי מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

:                   ד ברחבי הארץ "הקמת תאי מצ: בתיק מכתבים מיוסקה שפירא בנושא 

.         קרית אונו, רחובות, תל אביב , צפת ,קדומים, גימזו, חיפה,  בקרית שמואל 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

בר אילן                                                      - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              אוניברסיטת בר אילן; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

של הקורס להכשרת מנהיגות         ' הזמנה מאוניברסיטת בר אילן לטקס סיום מחזור ד 

.                                              קהילתית צעירה מאמריקה הלטינית  



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

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

                                                 

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

.                  החזר הוצאות עבור שליחותנו בברזיל-  מכתבים מחיים ויא בנושא  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                     "התכתבות בנושא רשימות אוהדי מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

רשימת מושבי הפועל המזרחי                                  - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

תושבי       , מכתבים מיוסקה שפירא בנושא בקשות לקבל רשימות של מתפללי בתי כנסת  

עובדי כפרי נוער    ,בוגרי ועובדי ישיבות ואולפנות בני עקיבא ,תלמידי ,  ישובים  

.                                   ד"שכדאי לפנות אילהם עבור תמיכה במצ, דתיים 

.                                                    רשימת מושבי הפועל המזרחי 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מגמות פוליטיות                                        - הקיבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הקבוץ הדתי; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

הפילוג בתנועה והרעיון  ,מצבה של הציונות הדתית : פרוטוקול בנושאים- הקבוץ הדתי  

.                                                              לאיחוד התנועה  

הועדה הפוליטית למזכיר    -מזכירות הקיבוץ הדתי -מאברהם שטיין ) 1983.4.6( מכתב  

.      ל"ההחלטה לאי השתתפות בבחירות הפנימיות במפד- הפנים בקבוצת שלוחות בנושא  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ישובי יהודה ושומרון                                          - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                   התיישבות- שומרון ועזה , יהודה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

מטרות        " ,הצוות"הסיבות להקמת : צוות הקמה לשכונות מגורים ביהודה ושומרון  

".                                          צוות ההקמה"שירותי ", צוות ההקמה " 

שומרון וחבל עזה,ח קרפ שהכינה מועצת היישוב היהודי ביהודה " ניתוח וביקורת על דו 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התנועה העולמית של המזרחי                                     - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                   המרכז העולמי- המזרחי ; קרונה משה; הנדלר אריה;     שפירא יוסף 

;                                                       דרום אפריקה-     המזרחי  

הקמת אגף לסטודנטים     , הפילוג בתנועה: התכתבות עם ראשי המזרחי בנושאים הבאים  

.                                     המצב בתנועה, דתיים במחלקת הנוער והחלוץ  

.        על המתרחש במרכז העולמי של המזרחי) 1983-ג "אב תשמ-תמוז( חוזר מודיעין  

.           על המתרחש במרכז העולמי של המזרחי) 1983.7.7-ג "ו תמוז תשמ"כ( אגרת  

בו הוא מזמין את יוסקה   ,מידעיה הכהן ליוסקה שפירא ) 1983.10.13( בתיק גם מכתב  

.                            שפירא לכנס של האגף הדתי בהסתדרות הציונית העולמית 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                               "מצ- רשימת המוסדות  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

,       ד ועדה לדיון בנושא  הנהגה רוחנית "רשימת אנשים לועדות שנבחרו במועצת מצ 

.      ד "רשימת ההנהלה שנבחרה במועצת מצ.ועדת חוקה ותקנון , ועדת רעיונות ומצע  

.                                  להנהלה-ד " רשימת מועמדים נוספים למוסדות מצ 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הסכמים קואליציוניים                                          - ד "מצ:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                     1984, 1981, 1977: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      מפלגה[המערך ; תנועת מורשה]; מפלגה[הליכוד ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                   אגודת ישראל; יהדות התורה; ל"מפד; הכנסת העשירית;     קואליציה 

אגודת ישראל         -יהדות התורה , ל"המפד,הליכוד: הסכם קואליציוני בין הסיעות  

 ) 19.6.1977                                                                .(

אגודת-יהדות התורה , ל"המפד,הליכוד:  הסכם קואליציוני לכנסת העשירית בין הסיעות  

).                                         1981.8.4(תנועת מסורת ישראל , ישראל 

.                                      הסכם קואליציוני בין המערך ובין הליכוד  

).    1984.9.9( סיכום דברים בין הליכוד ומורשה כבסיס להצטרפות מורשה לקואליציה  

-      המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא -יורם בר סלע -ד "לעו) 1984.7.18( מכתב  

.                      קריטריונים להקצבות למוסדות תורניים מכח הסכם קואליציוני 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                          - מהלך האחדות במחנה הלאומי דתי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                    1984 - 1983, 1978: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קטעי עתונות; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                                                           רשימת חברי ההנהלה 

איחוד המחנה הדתי : בנושאים הבאים ) 1984.3.23,1984.2.5,1984.2.10( קטעי עתונות  

.                  ס "רב שיח עם אנשי ש,השפעתה של הקנאות הדתית בישראל , לאומי  

הפרסום בעתון בעניין שריפת    : כ הרב חיים דרוקמן בנושאים הבאים " התכתבות עם ח 

בקשה לגנות את שירתה של הסופרת יונה , י חניך תנועת הנוער העובד והלומד"ך ע" התנ 

הפגיעה בערכים יהודיים שבא לידי ביטוי במחזה , וולך שפוגי בעערכים דתיים לאומים  

.                       בקשתה של עובדת לעזור לה  לחזור למשרתה הקבועה" המשיח " 

כ הרב חיים  "הוצאת דיבה ולשון הרע על ח-ד בינימין קרניאל בנושא " התכתבות עם עו 

כ יהודה פרח בנושא חות"זכריה לח.מש) 1983.3.10(מכתב " . על המשמר" דרוקמן בעתון  

)   1983.5.3(מכתב .1984-ד "הצעת חוק השבתת כלי רכב  תשמ. 1924 המקומות הקדושים  

הצעות חוק   .ד ולהיות פעיל בה"בקשה להצטרף למצ-נריה בנושא .צ. מישראל חיט לרב מ 

חוק גיל    ,בן מאיר :כ "המציע ח -1983ד "תשמ)איסור חמץ (חוק חג המצות : פרטיות  

חוק הרשויות    . כהן אבידב . כ מ"המציע ח -1983ד "התשמ) 3' תיקון מס( הנישואין  

 -.    1983-ד "התשמ) 6' תיקון מס) (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ( המקומיות  

 4' גיליון מס-הכוח המוביל ביהדות הדתית -שטרית עתון חדשות ממורשה .כ מ" המציע ח 

ד המטפל    "עו--רישום מכר ללא תמורה :טופס מילוי עבור הפעולה .ד "ט תמוז תשמ" י 

ח "דו-מחוז הדרום -הזרוע הקבלנית -מ "בתיק גם סולל בונה בע.בנימין קרניאל -בתיק  



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

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

                                                 

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

).                                1978.11.10( בסניף אשקלון 78.10 יתרות לחודש  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                          - מהלך האחדות במחנה הלאומי דתי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    דרוקמן חיים; פורת חנן; המר זבולון; בורג יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;        מלמד אברהם; הקבוץ הדתי; ל"מפד; שטרן אברהם; שפירא יוסף;     אבטבי אליעזר 

;                                                                    קטעי עתונות 

כ חנן פורת    "פרישת ח, ל "ד מהמפד"פרישת תנועת מצ: קטעי עתונות בנושאים הבאים  

איחוד המחנה , אורות - ל חדשה"רעיון הקמת מפד, ל " מתנועת התחייה והצטרפותו למפד 

.          כ חנן פורת "ראיון עם ח, כ הרב חיים דרוקמן"ראיון עם ח,  הדתי לאומי  

על פרישתו מתנועת התחייה ) 1984.3.7- ה "ישיבה רצ(כ חנן פורת " הודעה אישית של ח 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                          "ל של אוהדי מצ"כתובות בחו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                                                  ל"כתובות אנשים ומוסדות בחו 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                          "ל של אוהדי מצ"כתובות בחו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                     ל "רשימת צירים מהארץ ומחו) 1983.1.5(רשימת אנשים בועדות  



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

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

                                                 

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

 1982-1983- רשימת שליחים באגף הדתי  . 1982-1983 רשימת שליחים דתיים בניו יורק  

רשימת אנשים מהמרכז העולמי של      . ל " רשימת ועדי הידידים של עליית הנוער בחו 

.                                                                      המזרחי 

.                                               ל" רשימת נשות אמונה בארץ ובחו 

.                  1983אוקטובר - ד " רשימת הנציגים והשליחים בשנת הלימודים תשמ 

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר שנשלח לחברי מועצה                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שפירא יוסף; פרוטוקולים; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

.                         ד " של מצ3' טיוטת מצע מס.ד "רשימת נוכחות בישיבות מצ 

,   1983נובמבר ,ד"כסלו תשמ,1983ספטמבר  ,1983יולי (ד "ד על פעילות מצ" אגרות מצ 

פרוטוקולים מישיבות הנהלת,פרוטוקולים מישיבות מזכירות ). 1984אפריל ,1984 ינואר  

.                          בחירות מוניציפליות,ד"מצע מצ: בנושאים הבאים -ד " מצ 

?"    מי פוגע באחדות הציונות הדתית -" 1983.8.26-  קטע עתונות מתוך עתון הצופה  

.                                                             מאת יוסקה שפירא 

ד  "הצעת מצע של מצ. בחירות מוניציפליות - בנושא) 1983.11.9(ד " החלטות הנהלת מצ 

.                                                   1983נובמבר / ד " כסלו תשמ 

.   ד "האידאולוגיה של מצ,ד "פעילות מצ:  בנושאים 1983.12.5-ד " החלטות מועצת מצ 

.            ד"מטרות מצ: למבנה התנועה ודרכי הפעלתה , פעילות תנועתית -  מורשה  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר שנשלח לחברי מועצה                                              :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

ד והנהלת"רשימת נוכחות בישיבת מועצת מצ.ד "ד והנהלת מצ"הזמנות לישיבות מועצת מצ) 

.                                             פעילות תנועתית - מורשה . ד " מצ 

אחדות המחנה     : ד בנושאים הבאים "ד והנהלת מצ" פרוטוקולים מישיבות מזכירות מצ 

.                                     מדיניות הבטחון ,ועדת ייגר ,לאומי - הדתי 

ד"המצב בממשלה ובסיעת מצ: ד בנושאים הבאים " מכתבים מיוסקה שפירא לחברי מועצת מצ 

.        שחרור המחבלים והתכנית הכלכלית , פרשת נסיעתו הפרטית של השר עזר ויצמן  



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

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

                                                 

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

.          בקשה מהמחנה הדתי לאומי להתגייס עבור פעולה למען יהודי ברית המועצות  

אישורו מחדש של הקשר האסטרטגי בין: נושאי מוקד ) - 85.6.23( זרקור למזרח התיכון  

.       ד "רשימת חברי מועצת מצ.סיכום הדיון בצוות הכלכלי . ישראל לארצות הברית  

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

      6:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר שנשלח לחברי מועצה                                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ועדת יגר; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

דבריו של חבר    ) -דיון(הודעת הממשלה על המצב המדיני ) -1985.10.28(ט "ישיבה קכ 

"    כנס אחדות"הועדה לאחדות המחנה ממליצה על -"קטע עתונות .  הכנסת חיים דרוקמן 

יעדים ואתגרים לכינונה של תנועה ,יסודות . " רב משתתפים לאיחוד המחנה הדתי לאומי 

.     פורת והוגשה לועדה לאחדות המחנה.י ח"הצעה שנכתבה ע"-  דתית לאומית מאוחדת  

, המנשר,מבוא: הסיכומים וההמלצות של הועדה לאחדות המחנה :  התנועה הדתית לאומית  

:    ד בנושאים"ד ומישיבות מועצת מצ"פרוטוקולים מישיבות מזכירות מצ.  דרכי ביצוע 

.                                         מפקד- ד "מצ,לאומי- אחדות המחנה הדתי 

דברי .  בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי1985.11.12 פרוטוקול מכנס רבנים שהתקיים ב  

השפעתה של ממשלה צרה אם היא -  בנושא1985.11.13 השר יוסף שפירא בישיבת הממשלה ב  

החלטות  ) . 1985דצמבר (ד "הזמנה לכנס אחדות התנועה וישיבת ההנהלה של מצ.  תקום  

החלטות       .  בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 1985.11.27-ד מישיבתה ב" מועצת מצ 

,    המפקד ,  בנושא אחדות המחנה הדתי לאומי 1985.11.27- ד מישיבתה ב"מזכירות מצ 

חוזר       . שבהם ניתן לארגן שבתות לחברים -י " רשימת המדרשות ללימודי יהדות וא 

ישיבת מועצת   ,הבחירות לסניפים,המפקד: מניסים סוויד לחברים בנושאים) 1986.3.4 ( 

.                                          נוכחות החברים ) -1985.11.27(ד " מצ 

.                    נוכחות חברים) -1986.1.8-ו"ז טבת תשמ"כ(ד " ישיבת הנהלת מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ת                                      "דוחו, תזכירים, החלטות- ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ת                                  "דוחו, תזכירים, פרוטוקולים- ד "מצ:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          שפירא יוסף; פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא                                               / נכנס - התכתבות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שפירא יוסף; פרוטוקולים; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד לכנסת                                             "בחירת מועמדי מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       נריה משה צבי; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד לכנסת                                             "בחירת מועמדי מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת מורשה; פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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



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

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

                                                 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרוטוקולים והחלטות מישיבות מזכירות והנהלה                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרוטוקולים והחלטות מישיבות מזכירות והנהלה                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר מישיבות מזכירות                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

טיוטת מצע                                         , חומר שוטף- ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר שוטף                                                    - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר שוטף                                                    - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת מורשה; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חוג איתנים                                                   - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         קטעי עתונות; חוג איתנים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      7:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חוג איתנים                                                   - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; דרוקמן חיים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; חוג איתנים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מחנה הציונות הדתית                            - ד "חברי העמותה של מצ:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                          מאזן[דין וחשבון כספי ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

אישי                                                   - שפירא יוסף :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

אישי                                                   - שפירא יוסף :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11770: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מ קואליציוני                                             "מו- מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      מפלגה[המערך ; תנועת מורשה]; מפלגה[הליכוד ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                   שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש; הכנסת העשירית;     אגודת ישראל 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דברים וחזון                              : ראשונים- מאמרו של דב רפל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          רפל דב; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הצעות                               , ועדות בחירות} תיק הסברה{מורשה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת עולים                                                  - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רכזי מטות ופעילים מרכזיים                     - ד "מערכת הבחירות תשמ:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חברי מועצה ופעילים לפי אזורים בארץ                                  :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התכתבות נכנס                                               - תרומות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הצעות                                         , בקשות, מכתבים- ועדה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י                                  "ד פא"מצ- פעילי בחירות  מכל הארץ :  שם התיק 

מכתבי תודה לפעילי הסניפים                     - ד "מערכת הבחירות תשמ 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                                                   תיק הסברה{מורשה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת כתובות של חברים שהתפקדו                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11781: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                            "אנשי מצ- פעילי בחירות :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      8:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פ סקטורים                                                  "כתובות ע:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הועד הפועל המאוחד                                                   :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

א                                                            "מפקד ת:  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           מיפקד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                           רשימות, בקשות, {מגבית- מוסדות בני עקיבא :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פעילים                                       , הנהלה, ישיבות מזכירות:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת כתובות                                    , ד"אנשי מצ/ פעילים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מפקד                                                  - תנועת מורשה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                              מיפקד; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תיק שבועי                                             - תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                        "חומר של בחירות אזוריות למצ:  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

כתובות מודפסות להדבקה                                 - תנועת מורשה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                          -  ד "מצ: שם יחידה 

רשימות מושבים ישובים וקבוצים                                 - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דברים שנשא שפירא יוסף בועידה הארצית של בני עקיבא                    :  שם התיק 

ועידת עמיחי                                                          

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            בני עקיבא בארץ ישראל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימה חוזרת של חברי מועצה ופעילים                            : מורשה:  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מתפקדים                                                      - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           מיפקד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

השר יוסף שפירא                                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פרוטוקולים; ועדת יגר; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

אגרת                                                                :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

עלית הנוער                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         שפירא יוסף; עליית הנוער; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;           שפירא ישעיהו; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      9:             מספר מיכל009:                  מספר יחידה11799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת כתובות                                                        :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

כתובות של אוהדים                                            , רשימות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י                                           "פא- ד "מצ- תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י                                           "פא- ד "מצ- תנועת מורשה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י                                           "פא- ד "מצ- תנועת מורשה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תשובות מתפקדים                                                      :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           מיפקד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                                "רשימות מתפקדים למצ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           מיפקד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11806: מספר פריט 

                                  )      00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מוסדות ופעילים                                                " לבב:  "שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הצעה לעיבוד נתונים של התנועה                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימות מתלבטים                           , י"פא- ד "מצ- תנועת מורשה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                        "הצעה לעיבוד נתונים עבור מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דת ומדינה                           . כלכלה וחברה ב.א: חברות בוועדות:  שם התיק 

חוץ ובטחון                                                        .ג 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

פי אזורים                                         "כתובות וטלפונים ע:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הסכם קואליציוני                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 חוק שעות עבודה ומנוחה; קואליציה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

]; דת[סטאטוס קוו ; חוק נישואין וגירושין; חוק הדיינים;     חוק איסור הונאה בכשרות 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

סניף פתח תקוה                                         - תנועת מורשה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י                                  "ז בא"הפוהמ- ל "מפד- חוקת התנועה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הפועל המזרחי בארץ ישראל; ל"מפד; חוקה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ארגון בחירות                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י                                           "פא- ד "מצ- תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תנועת מורשה                                            - חלוקת חומר :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      10:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר הסברה                                            - תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;              פורת חנן; שפירא אמנון; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                הכנסת האחת עשרה 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר הסברה                                            - תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              אליצור אורי; פורת חנן; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר הסברה                                            - תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

ד                 "תמוז תשמ, 4 - 3גליונות - חדשות מורשה . א: בתיק:       הערות 

ד                               "תמוז תשמ, י"שבועון פא- שערים . ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בן מאיר יהודה; פועלי אגודת ישראל; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

];                                                         ישוב קהילתי[    מיצד  

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תנועת מורשה                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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



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

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

                                                 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת תלמידים                                          - בית התלמיד :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ידידים וקרובים                         , רשימות תלמידים- בית התלמיד :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ראשי מועצות דתיות ומקומיות                            , גבאים, רבנים:  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימות ממוינות ומתויקות                                             :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שפירא יוסף; הקבוץ הדתי; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       דרוקמן חיים; פועלי אגודת ישראל; הכהן מנחם; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                      קטעי עתונות; תנועת מסורת ישראל- י "    תמ 

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

      11:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     פועלי אגודת ישראל; דרוקמן חיים; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                     המר זבולון 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ל                                                "מכתבים לאוהדים בחו:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ל                                                "מכתבים לאוהדים בחו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חברי מועצה                                           - רשימות ישנות :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חברי הנהלה וחברי מועצה                        , רשימות חברי המזכירות:  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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



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

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

                                                 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרסומי הבחירות                                                      :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

בחירות                                                              :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      משרד הפנים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תקציב                                         , בחירות- תנועת מורשה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              תקציב; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

סרבנים                                                       - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

אמנה                                                         - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מכתבים לדרוקמן חיים                                                 :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

גבעת שמואל                                                  - מועצה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונת הדתית                                            - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                                        "מצ- ר "תדי:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

מחנה דתי למען ירושלים ועתון ירושלים        - ר "חומר של תדי: בתיק:       הערות 

.                                      עתון הצבור הדתי בירושלים-  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    כרזות; מצעים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      12:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר השייך לבחירות                                - ירושלים - ר "תדי:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         ירושלים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימות בתי כנסת                                                     :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ראשות העיר בני ברק                             - חומר השייך לבחירות :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         בני ברק; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11844: מספר פריט 

)      1    (  1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר השייך לבחירות                                 , בני ברק" - לבב:  "שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.            רשימה דתית מקומית למען בני ברק" לבב"בתיק פרסומים של :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  כרזות; בני ברק; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11845: מספר פריט 

)      2    (  1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר שפירא יוסף                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא בענין המפקד                                      / מכתבים נכנס :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מיפקד; לחידוש פני התנועה- נעלה ; קליטת עליה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר שפירא יוסף                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;             תנועת מורשה; פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ישיבות הנהלה                      , ימי עיון, כנסים- השר יוסף שפירא :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי ברית המועצות; פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא בענין המפקד                                      / מכתבים נכנס :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               מיפקד; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      13:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

א                                               "מטה ת- מחלקת ארגון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא בנושא האחדות                                    / התכתבות נכנס :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               שפירא יוסף; ל"מפד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא בנושא האחדות                                    / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שפירא יוסף; לחידוש פני התנועה- נעלה ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא בנושא האחדות                                    / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ועדת יגר; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חומר בנושא האחדות                    , יוצא השר שפירא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  יהודי ברית המועצות; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא השר שפירא יוסף בנושא האחדות                     / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא השר יוסף שפירא בנושא האחדות                     / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת מורשה; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא בנושא אחדות המחנה הדתי                          / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     לחידוש פני התנועה- נעלה ; ל"מפד; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא    בנושא אחדות המחנה הדתי                       / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                        נריה משה צבי; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                   לחידוש פני התנועה-     נעלה  

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

                     1986.6.15הועדה המכינה לקראת הועידה שנקבעה ביום :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      14:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

                     1986.6.15הועדה המכינה לקראת הועידה שנקבעה ביום :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

כרטיסים                                                      - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

תכנית להנהלת חשבונות                                 - אגודת איתנים :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              מאזן[דין וחשבון כספי ; חוג איתנים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

משתתפי כנס היסוד של תהלה                                            :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תנועת מורשה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                         ההסתדרות הציונית העולמית;     התיישבות 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ה                                                               "תהל:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                               בית המשפט המחוזי 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11865: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                         "מועמדים נוספים למוסדות מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;               שפירא יוסף; ל"מפד; בית הדין הרבני; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                  פרוטוקולים; המר זבולון; דרוקמן חיים;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  עכו; אופקים; ל"מפד; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פרוטוקולים                                             - שפירא יוסף :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                שפירא יוסף; פרוטוקולים; לוי יצחק; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שפירא יוסף                         , פרוטוקולים, יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  אופקים; שפירא יוסף; פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

];                                                      ל"מפד[    המשמרת הצעירה  

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

      15:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שפירא יוסף                               , הועדה המארגנת, פרוטוקולים:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            פרוטוקולים; לחידוש פני התנועה- נעלה ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תגובות לועידה                          , ל"מפד, יוצא/ התכתבות  נכנס :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות  הדתית                                          - ד "מצ: שם יחידה 

                            21. 7. 1986- ו -הועידה הארצית ה- ל "מפד:   שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; ברנשטיין צבי; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                   ועדת יגר; חוקה; לחידוש פני התנועה-     נעלה  

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

איחוד התנועה                                                - ל "מפד:  שם התיק 

דיונים                                           , פרוטוקולים- ד "מצ 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         פרוטוקולים; שפירא יוסף; ועדת יגר; ל"מפד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                         יגר יצחק; לחידוש פני התנועה-     נעלה  

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שפירא יוסף                         , ישיבות הנהלה ומועצה, פרוטוקולים:  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בית הדין העליון- ל "מפד; פרוטוקולים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                    בן נון יואל 

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                  השר יוסף שפירא{יחידת הבחירות - מפלגה דתית לאומית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    בחירות לכנסת; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

איחוד                                                - ד "מצ- ל "מפד:  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ל"מפד; שפירא יוסף; יגר יצחק; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                   לחידוש פני התנועה-     נעלה  

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11876: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

השר יוסף שפירא                                              - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ועדת יגר; דרוקמן חיים; שפירא יוסף; פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                 תנועת מורשה; חוק השבות; ה-הועידה ה- ל "    מפד 

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11877: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

}                  לשכה שנבחרה במושב  השלישי של הועידה{ישיבות הלשכה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

 בהוצאת התנועה הדתית לאומית         1987   ינואר 1. דפים מס: בתיק:       הערות 

לשכת הדובר                                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    לחידוש פני התנועה- נעלה ; אופקים; פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      16:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ד                                      "מצ, ל"מפד- רשימות של צירים  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מפלגה דתית לאומית                                                   :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.       ל"  בהוצאת המפד1987נובמבר , 4. פרסום בשם דפים מס. א: בתיק:       הערות 

.                                       רשימות שמיות של מצביעים.ב 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ל"מפד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                           המשמרת הצעירה העולמית;     חינוך דתי 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

                                       1988סקרים לגבי מערכת הבחירות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פתקים                                                        - ד "מצ:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פתקים                                                        - ד "מצ:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

לשכת הדובר                                            - קטעי עתונות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ל                    "רשימות שמיות בצרוף כתובות לועידת המפד: בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                שאקי אבנר חי; ל"מפד; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

];                   תנועה פוליטית[כך ; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פתקים                                           , מכתבי בקשה לתרומות:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                שפירא ישעיהו; שפירא יוסף; תרומות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת חברי מועצה לפי סדר אלפא ביתי                                  :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      17:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רמת הגולן                                             - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          קטעי עתונות; רמת הגולן; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                                             - רצח סאדאת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קטעי עתונות; סאדאת אנואר מוחמד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הפצצת הכור                                                 - עתונות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

י קוק                          "ד מרן הרב רצ"מודעות על פטירתו של הרה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              קוק צבי יהודה הכהן; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

המושב השני                                             - ד "מועצת מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הודעות לעתונות                                               - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.           של ארגון המורים הדתיים' ח-רשימת הצירים לועידה ה: בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              תרומות; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מכתבים שקבל וכתב השר שפירא יוסף                                     :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   יהודי אתיופיה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                             שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הצעות להקמת מרכז ללימודי יהדות                                      :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הקבוץ הדתי; אולפנת אמנה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11894: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ימית                                                  - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        סיני[ימית ; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      18:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ימית                                                  - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        סיני[ימית ; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11896: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פתקים                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11897: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

פתקים                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

טפסים                                                  - חוג איתנים :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חוג איתנים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ל ואגודת ישראל                     "המפד, הסכם קואליציוני בין הליכוד:  שם התיק 

לבין התנועה הדמוקרטית לשינוי                                         

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                     1981, 1977, 1974: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  התנועה הדמוקרטית לשינוי[ש "ד; הסכם קואליציוני; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;         המפלגה הליברלית העצמאית; ל"מפד]; מפלגה[המערך ;     תנועה לזכויות האזרח 

;                  אגודת ישראל; יהדות התורה]; מפלגה[הליכוד ]; דת[    סטאטוס קוו  

;                                                   תנועת מסורת ישראל- י "    תמ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חוג איתנים                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           שפירא יוסף; ל"מפד; ה-הועידה ה- ל "מפד; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                        חוג איתנים; קטעי עתונות;     המר זבולון 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11901: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              חוזרים; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                             כ-א[השר שפירא - ברכות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      19:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                             ת-ל[השר שפירא - ברכות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      20:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                             כ-א[השר שפירא - ברכות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      20:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                             ת-ל[השר שפירא - ברכות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      20:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                            כ-א[השר שפירא  - ברכות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      20:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                               ת-ל[ברכות השר שפירא :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      20:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                               כ-א[ברכות השר שפירא :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      20:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                               ת-ל[ברכות השר שפירא :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                          כ- א [השר שפירא  - ברכות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                            ת-ל[השר שפירא - ברכות  :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11912: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

- ]                                        כ- א [ השר שפירא - ברכות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                          ת - ל [השר שפירא - ברכות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

רשימת כתובות                                                 - ד "מצ:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

"                                                             תהילה:  "שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                          תקציב 

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

      21:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

האגף הדתי                           - ההסתדרות הציונית הדתית - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עליה; ההסתדרות הציונית העולמית; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;  הכשרות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; המדור הדתי-     ההסתדרות הציונית  

;                                                                          תקציב 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

עלית הנוער והועדה לעלית הנוער                                - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     עליית הנוער; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מזכירות עולמית של בני עקיבא                                  - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב; תקנות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ישיבות בני עקיבא                                 , בני עקיבא- ד  "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מפקד התנועה                                                  - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מיפקד; פרוטוקולים; תנועת מורשה; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יוצא                                              / התכתבות  - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

תהילה                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 



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

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

                                                 

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

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דברים                                                       - תהילה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

נכנס                                              / התכתבות - תהילה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

מסמכים                                                 - שפירא יוסף :  שם התיק 

ז סיון          "בתיק קטע עתונות  באידיש מתאריך כ. התיק ללא תאריך:       הערות 

.                                                           ז"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קוק אברהם יצחק הכהן; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                                         , נכנס/ התכתבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                          קטעי עתונות; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שבוע ירושלים במכסיקו                       - ג שנה לאיחוד ירושלים "י:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 מכסיקו; ירושלים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דיון  בנושא תהילה והעליה                           - השר יוסף שפירא :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

יעדיה של תהילה                        , ד" מיפקד מצ- השר יוסף שפירא :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר שפירא יוסף                                   -  ברכות ותנחומים  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          רוטנברג מתתיהו; שפירא יוסף; דרורי יעקב; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

ברכות ואחולים                                           - השר שפירא :  שם התיק 

                                  1981-           עד1998-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      22:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר יוסף שפירא                                                      :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דואר יוצא                                          / התכתבות - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                      ד"מועצת מצ- הסכם קואליציוני :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              הסכם קואליציוני; ל"מפד; שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                   אגודת ישראל; יהדות התורה]; מפלגה[    הליכוד  

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                  - ד "מצ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   סיעה[למפנה ; ל"מפד; דרוקמן חיים; קטעי עתונות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;            שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש; המר זבולון; חוג איתנים;     בורג יוסף 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11937: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התכתבות                             , ענייני המשרד- הרב דרוקמן חיים :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11938: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התכתבות                       , ענייני המשרד, אישי- הרב דרוקמן חיים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11939: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

התכתבות                       , ענייני המשרד, אישי- הרב חיים דרוקמן :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                   קטעי עתונות, חילול שבת, שאילתות- הכנסת העשירית :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            חילול שבת; דרוקמן חיים; ורדיגר אברהם; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;       הכנסת העשירית; פתח תקוה]; דת[סטאטוס קוו ;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;                                                                    קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הצעות לסדר היום                                    - הכנסת העשירית  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      הכנסת העשירית; דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      23:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

שאילתות                                             - הכנסת העשירית :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      הכנסת העשירית; דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הצעות חוק                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חוק הגנת הדייר; חוק שיפוט בתי דין רבניים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;            חוק הדיינים; חוק השבות; חוק שעות עבודה ומנוחה;     בית המשפט העליון 

;                                                           חוק נגד הונאה בכשרות 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הכנסת העשירית                                           - הצעות חוק :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הכנסת העשירית; שרות לאומי; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הסכם קואליציוני                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ל"מפד]; מפלגה[הליכוד ; הסכם קואליציוני; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                         תנועת מסורת ישראל- י "תמ; אגודת ישראל;     יהדות התורה 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

הודעות לעתונות                                                      :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          דרוקמן חיים; הודעות לעתונות; חוק השבות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דואר נכנס                                                 - התכתבות :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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



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

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

                                                 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

דואר יוצא                                     , הרב דרוקמן- התכתבות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        דרוקמן חיים; תנועת מורשה; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11949: מספר פריט 

)      1    (  6:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                               יוצא/ התכתבות נכנס :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    נריה רחל; ל"מפד; דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11950: מספר פריט 

)      2    (  6:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                 יוצא/ התכתבות נכנס - דרוקמן חיים :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11951: מספר פריט 

)      3    (  6:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                                 יוצא/ התכתבות נכנס - דרוקמן חיים :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11952: מספר פריט 

)      4    (  6:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                               דואר נכנס, התכתבות  הרב חיים דרוקמן:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11953: מספר פריט 

)      5    (  6:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                         הרב חיים דרוקמן, יוצא/ התכתבות דואר נכנס :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11954: מספר פריט 

)      6    (  6:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                               דואר נכנס- התכתבות הרב חיים דרוקמן :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     דרוקמן חיים; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

]                              יוצא/ התכתבות נכנס - משרד השר שפירא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה11956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

כרזות                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           כרזות; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה15092: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר יוסקה שפירא                                                     :  שם התיק 

.                                     לא לפתוח- תיק  סודי וחסוי  :       הערות 

.                                                       ללא תאריך 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל009:                  מספר יחידה15093: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחנה הציונות הדתית                                           - ד "מצ: שם יחידה 

השר יוסקה שפירא                                                     :  שם התיק 

.                                       לא לפתוח. התיק סודי וחסוי:       הערות 

.                                                       ללא תאריך 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                              279: כ פריטים"סה 

                                             68.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              279:   כ מלאי"סה 




