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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    110   מי    

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אור יהודה; בית משפט השלום; אופקים; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             בני ברק; ירושלים; ל"מפד; בית שמש; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             מצעים; דת ומדינה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        טבריה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   שקדיאל לאה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       נתניה; בתי כנסת; נהריה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          עכו; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     פתח תקוה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      1:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   קרית שמונה; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפי התנועה                                  - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ראש העין; רמת גן; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      2:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניפי התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                       - ל "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חינוך; הפועל המזרחי בישראל; תקציב; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל                                       "מפד- הפועל המזרחי - התנועה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

"              אורן"מאת פרסום , ל "מפד- הצעה למסע הבחירות - בתיק :       הערות 

                                                        1987יוני  

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             יוסף עובדיה; בחירות לכנסת; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                               מיהו יהודי; חינוך; ו-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                       - ל "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; התיישבות; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                             קליטת עליה;     יהודי ברית המועצות 

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                       - ל "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; בית שמש; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                      חילול שבת;     בנק המזרחי 

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                       - ל "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ח                       "שנת תשמ- תכנית פעילות לדור הצעיר - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הדור הצעיר- ל "מפד; הכנסת השתיים עשרה; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13225: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                      - ל  "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חוקה; הדור הצעיר- ל "מפד; שאלונים; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                     שרות לאומי 

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                       - ל "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פורת חנן; חינוך; התיישבות; מעמד האשה; ל"מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

];          מפלגה[הליכוד ; הכנסת השתיים עשרה; חבר הרבנים בישראל;     ישראלי שאול 

;                                  ברנשטיין צבי; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

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

      3:             מספר מיכל011:                  מספר יחידה13229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

סניפים                                        - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל                                                      "מפד- התנועה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          לוי יצחק; ו-הועידה הארצית ה- ל "מפד; סניפים-     הפועל המזרחי בישראל  

;                                                                    ישראלי שאול 

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

                                               28: כ פריטים"סה 

.                                              16: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               28:   כ מלאי"סה 




